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Akdenizde teh ike ih İmalleri art or 

ğıt11 

illi 
raÇ' 

Başve ~limiz petrol· 
mın akasını gezdi 
Yeni sondajlar için 

HükOmetMeclisten 
tahsisat istiyecek 

Bundan sonraki mesaiye, mütehassıslarca tayin 
edilen program mucibince devam olunacak 
o· 

hah ıyarbakrr, l a.a. - Başvekil Doktor Refik Saydam dün sa-
d... saat ~ da beraberinde iktrsat vekili Hüsnü Çakır olduğu hal-

- uınuını müfetti r ~· ·ıA o k 1 k ı bel d" yi , halk . . .. § ıgı, vı ayetı, o ordu omutan ığmr, e ıye-
..... h . evını, nuınune hastanesini ziyaret etmi• mmtakanm ve 
yr. rın muht l'f 'h · 1 :r• l "k S d al- t e 1 1 tıyaç an hakkında alakadar zevattan izahat BQ.§veki imiz Rclı ay am 

··.ış ır. 

ka~:;v:::il Dokto~ Refik Saydam dün öğleden sonra da tayyare 1 
'erefl:~:nr g~zmı! !e akJam birinci umumi müf etti§ tarafından 

1 
e verılen zıyafette bulunmuıtur. 

Sovyetler - Romanya 
hudut komisyonunda ~ıveklıiffı;ı=- JU~mil'e hareket elli: 

· - -... Bükte§, 1 a.a. - Muhtelit Sov· 
. Diyarhakrr, 1 a.a. - Şe.~'b . . d . yet • Rumen hudut komisyonu, Po-
fık Sayd fak t" d 'kt" nmız e bulunan Başvekıl Doktor Re· lonya'nm Sovyetlerin İ"gali altında am re a ın e ı ıso. t k'I" b" . . .. ··f . ... kolordu k t o· b k 1J ve 1 t, ınncı umumı mu ettış, bulunan kısmı ile Romanya'yı ayı· 
dnekt·· .. ~u &nı,l ıyar a ~ ad:,'11.liii, ·maden tetkik arama genel 1 ran Ceremes nehri üzerinde tahta 
trenle~: 1 ;,Phtro ~nıpu ~u1 tiaürii olduğ\ı -!l~!d~ ıal>ah -ıaat ·5 de j nakleden mavnalarm seyrüseferi 

mı e are et etmış }erdir. ( Sonu s. inci sayfada ) hakkında bir anla~maya varmı§tır. 
~c:~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~-~-~~~~~~~~ 

fiorveç'deki~f;,,~p 
AkdenizJ19•rf · .. eRl 

tedbirle~;. 

;;alilı Rılkt ATAY 
Allrııınl O 1 • anıda . , .r a o ıle Trondheim ara· 

fak ol;tıJ!>at temin etmeğe muvaf • 
I>ün J.f ·'lllitlarını iddia etmektedirler. 
lit;i b'tıt;,er İmzaaı ile bir zafer teb· 

.. ı e n d"l .• M.. eıre ı mı§lır. 

kilatu~tı~fikle,?n bir takım ağır müt
IÜphe _, . boguımakta olduklarına 
"'at • edılemez. Bu müo.kilat biz· .. •nı-T ... ' 
haaaısl 1 ız ve franuz a&keri müte-
birlcıı lrının Yazdığı Üzere, batlıca 

Alman topu cepheye gönderilmek üzere kamyona yükleniyor 

lrıııl ~ ~~epte toplanabilir: biri, ti· N o RV EÇ'T E YAZ,. y ET 
\jitik -~:• ~hillerindeki elveritH 

baak . aç ınıanJarının 9 nisan 
~, ~I de Almany~run eline ge~ ~'M''~~M''M''M'M'M'M''~··M''M'M''M''M''~~~---·-··w·•w··w··w··w··~·w··w··w··w··w··w··w,·w··w··w··w··w•·w#w''W''W'"W•"W''~·~··wNW""-'• 

~~; ~~:~~~i, ~:k~;a:~~:~ete~:~~ Os 1 o-Tro n d he,· m a ra sın da 
har:r en ıdı. Bugünkü tank ve ağır 
dilırıea '!'~l~emeainin kara.ya nakle• b 
~~:iilff;&~,r,\~;:;;:··::~::: irti at tesis edilmedi mi? 
•a Üıl . •• ıncı sebep, Norveç ha-
ınu ~rının alınanlar elinde bulun· 
b . § o masıdrr. Alman tayy 1 • 
ır t f are en 

1teue;;-a. ~~n kıtalannın ileri hare
rafta n~ ımnye etmekte, diğer ta. 
fileler~' ~~r~~ faaliyetlerinde mütte
Dıelct uyuk bir ihtiyata aevket· 
L • e, sonra da, velev bu-yu"k b" 
neırı1 t" ır e· ae b Yle 1 olmaga, da infirat halin· 

u unan i• ı k 1 . dntıc 'i'ga uvet erıne ya1'-
dir. N~ker ve gıda yetiıtirmekte
lltaıır/ a~et Danimarka ilo Norveç 
lere ırıdakı nakliyat, büyük tehlike
"•ti b" aruz bırakılmakla beraber 

ır sekt w 1 , Eski h eye ugratı mamıttll'. 
ıu •uat arplerde sahil bataryalan. 
d uran g • k k a h4 ıc· emı, açı ara sularma 
ki kı~ ;rn olur, top menzili altmda· 
""• a ~r karada yer)e~ir ve tutu· 
hu,:ı,:~ eı.!çe yeni ihraçlarda bu. 
llçılc d .ırıumkün olurdu. Filolann 
ciddi b~ızler hakimiyetine ıüphesiz 

londra hem bu haberi hemde Dombaas' 1n Almanlar 
tarafından alındığı haberini teyit etmiyor ! 

Alman ilerleyişi durduruldu 
Londra, 1 a.a. - İngiliz radyosunun bildirdiğine göre Oslo ve Trondhe ~ 

im'de bulunan alman kıtaları arasında irtibatın temin edildiğine dair alman 
lar tarafından verilen haber, Londra'da teyit edilmemektedir. 

•ilah, ır zararı dokunmıyan hava 
dahaı' Yakın sularda müeuir bir mÜ· 

saJ '\" llfnı: Vaaıtaaı haline gelmİftİr. 
ıtıak kara bataryalarını ıuılm· 
Çala; Yahut, müdafaa11z aahil par· 
değiJ ırıh top tesiri altma almak 
ti hi; u:~.a ~Ücumlarına kartı ka· 
Dıektfı(i' lunluk elde etmek icabet· 
hin fe ~: !talyan müdahalecileri
de hu vl ını artıran Amillerden biri 

İtıll 0 ?uğu söylenmektedir. 
rı"hi, {a ~a, 25 sene evel olduğu 
ta.da ;;run. dahi, bir zor rejimi aı. 

eııdini hissettirebildiği ka· 

( Sonu 5. inci say/ada ) 

İngilizler mühim tedbirler aldılar 

Ticaret gemileri Süve ş e eğil 

İngilizler 
taarruzdan 

suretle ani bir gemilerin: bu 
masum kalacağını söylüyorlar 

İtalya Almanya ile beraber 
bir darbe mi hazırhyor? 

Londra, l a.a. - Hükümetin Akd~ 
nizden geçecek ingiliz vapurları içia 
aldığı ihtiyat tedbirlerinin mahiyeti 
hakkında hiç bir tafsilat alınamamış
tır. Reuter ajansının öğrendiğine gö
re sefer yollarında değişiklik yapı

lacak ve vapurlar Süveyş'ten g~ecek 
yerde Ümitburnu yoluyla seyahat e
deceklerdir. 

f ngiliz mahlilleTİnde ne 
diyorlar? 

İngiliz mahfilleri Akdeniz yolu • 
nun ingiliz ticaret gemilerine ka~ • 
nlına::nnın fngiltere"den Hfndistan'ı 

ve uzak şarka giden yolu bir miktar 
uaıataeağını kaydetmektedirler. 

Avustı.ıralya'ya yapılacak seyahat. 
Akdeniz yoliyle yapılacak seyahatten 
bir gün fazla sürecektir. Akdeniz yo
lunun kapatılmasıdan en ziyade mü
teessir olan hat, İngiltere ile şarki 
Afrika arasındaki hattır. 

Avıı•tralya, HinJiatan, Süvt!y§, Cebelüttank boğazı yoluna 
ve Ümit burna yolunu göaterir harita 

Aynı mahafile göre İngiltere'nla 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

Bulgarista~ 
ve balkanlar 

Bükre§, 1 a.a - Ra.dor ajansı bildi." 
riyor ı 

Semnalul gazetesi, Bulgar hariciye 
nazırı Popof'un en son beyanatındaki 
ehemiyeti tebarüz ettirmektedir. Bu 
gazete diyor ki : 

"Balkan milletleri, aulh amili ol • 
duklarını bir kere daha isbat ediyor· 
tar. Balkan milletleri vaziyetin veha
m.etini ve ıülhun muhafazasını !mir 
bulunan menfaatleri müdrikdirler. 
Bulgaristannın. hariciye nuırı Popof 
tarafından bir kere daha teyit edilen 
bitaraf kalmak kararı, halihazırda 

müstesna bir kıymeti haizdir. Ve av
rupa cenubu garbfoi mıntakasının ~
titıi bakımından daha ehemiyetldir. 
Balkan tcsanUdU fikrinin, bulgaris -
tanın harici eiyasetlne esaa olduğu, 
bir hariciye nazın tarafından ilk de
fa olarak ıöylenmektedir. Hariciye 
nazırı Popof'un sözleri ilerde müsmir 
bir el birliği yapılması ümidini ve im 

kanını vermektedir.,, 

Amerika'nın pek yakında 
müttefiklere müessir bir 
yardım yapması muhtemel 

V. R.,... 
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Askerlik bahisleri : 

Norvec ha eketinin _, 

bir te il i 
Yazan: R. APAK 

Almanlar, bundan yirmi gün önce (9, fikler için dost bir mcnılckettır, nıuttefik 
nisan), (Norveç) i kontrolleri altına al - askerleri oro.dn kendi memleketlerinde ha
mak ıçın oraya bir bukın yaptılar. Şımdi reket ediyorlarmış gibi davranarak serbest
artık, tamamiyle anlaşılıyor, ki bu baskı - çe demiryollarında.n, motörlu nakliye va -
11m sebepleri: sıtalarından istifade ederek almanları u -

l) Narvik. yolu ile taşınan lsveç demir zaklnrdan karııılıyabilirler gibi bir fikir 
madenlerini elde etmek, vlir:id olabilir. Olabilir, ama, bizim gibi 

2) (Trondheim) den (Skajerrak)a kadar lstik/51 Savaşını yaşamış, tecrübeler gör
olan Norveç garp sahillerinde yerleşerek müş kims:ler öyle kolay hüküm veremezler. 
burada İngiltereye daha yakından saldırma- Norveç hiıkümeti, Norveç prdusu, vaz:ifesi
iı munıkün kılan deniz ve hava üslerini ni yapamamış tcşekkiillerdir. Bergen gibi, 
kurmak (yani 1000 kilometre uzunluğunda Trondh: im gibi, Oslo gibi her biri bir tü
bir hazırlık mevzii vücudc getirmk), men veya kolordu merkezi olmak Uzım gc-

3) Uç dört aydanbcri devam eden atalet len yerl:rde ecnebi istilaçılara karşı koya _ 
•e durgunluğu gidererek yeni hareketler cak bir bölük aakerl bile hazır bulundur -
\'c bu arada şişlrtilccek zaferlerle kendı mıyıın, sivil elbiselerle başlıca merkezlc
mcmlckctlcrindeki maneviyatı kamçıla - rine sokulmuş duşman askerlerini günlerce 
maktır. ısehirlerind: barındıran, müstahkem mevki-
Baskın hareketi , bu ba:ıhca üç maksadı lerinc ve dononmasına ateş etmek emrini 

sağladı mı, sağlamadı mı, gağ!ıyac:ak ıııı bile vercmiyen, hainlerle ve bozguncularla 
aaglamıyac:ak mı, bunun incelenmesine ge- blrleşcc:k unsurlan bol olan, kıralım bile 
çilmezdcn once binncfis hareket hakkında sarayında baskına uğratan bir memlekete 
birkaç ı;ôz söyliyellm: innn olur mu? Bbylc bir memleketin hü • 

Herkes tasdık ediyor ki, bu baskın tar - kümetinc, ordusuna hattli halkına inan 0 _ 

%tnda çıkarmn hareketi, askerlik tarihinin !ur mu? Bu ne gaflettir! yüzyıldan beri 
mislini ender kaydedebildiği bir cürctklir- kavga &cirmcmiş, barut kokusu koklama • 
lrkla yapılmıı, çok iyi hazırlanmııı bir ha- mış, ticaretle, rahatla gününü g:çirmiş mil
rckettir. Jetler demek, ki böyle gafil ve böyle yu -

Cüretklrane y;ıpılmı:ıtır; çünkü alman muşak oluyorlarmış, norveçlilcrin ı;porcu
d cniz kuvetlerindcn üç dört misli üstün luğu dn işe yaramamış. Gazetelerdeki ma
müttefik deniz kuvctlcrine arka vererek !Umata göre, almnnların istila ettiği yer -
Bergcn, T rondh:im, Nıı.rvik gibi alman kı- !erdeki norvcçli askerler yantarnflara dağ
:rılarmdan binlerce kilometreler uzak gi - !ara çekiliyorlar, iki üç gün ıonrıı deste, 
rintilere dalınarak burnlara asker çıkarıl- deste, tabur tabur inerek ıilahlariylc bir
aıııtrr. (Buralara çıkanlan alman kuvetle- likte teslim oluyorlarmış. Anlaşılıyor, ki 
rinin geri ile yni dcnizyolu ile irtibatları- müttefik askerleri, bu uyuşuk ve tavsak 
nm kesilmcai yüzde yüz muhakkak olması- memlekette, muhite biraz can ve kuvct 
na nıfmen) vermek için böyle kendi üslerinden dört 
iyi hazırlanmıştır, çünkü böyle bir hareke- be:ı yüz kilometre kadar uzaklara açılmaga 

ti düşünmek, tasarlamak, karar vermek, eon mecbur kalmııılardır. Bu zayıf kuvctler, 
ra hazırhk safhasını yapmak (yani bu hıı- İngiliz hava kuvetleri tarafından da yar • 
rekete uygun krtaları seçmek, onları der - dım görmediği için v: biltlkls alman hava 
leyip toplayıp bindirme iskelelerine yanaş- kuvctlerinin mütemadi tacizleri altında 
trmıak, bindirme vıısıtalarmı buralarda kıı.ldıklan için bunların alman ilerlemesini 
toplamak, diişman memleketinde bozgun guçlcştirmck ve afırlaştınnaktan föaret o
tedbirlerini hazırlayıp tamamlamak v.s.) lan vazifeleri tchlikclerJe doludur. Ben, 

ULUS 

..- ········ ·· ········· ·· ··~· · · · ········· ·--

Dış tica et· 
. . • 
~ SA A ~ ~ . . L 

.. iZ • 

Bi R D EN İ ZCİ G l . . 
~• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••"' 

Hayvan ını iyi besle 
Sabri OKUT!JAN 

Ziraat Vekilimiz Muhlis Erknıcn rad
yodaki konusmasıııda sJna "yalnız satmak 
içııı dc.:il, hayvanln.rını daha iyi beslemek 
için de bu urunlcri (hayvan yemlc:rıni) da
ha fazla yeti&tircceksin" dedi. 

Cılız hnyvanının arkasında ilkbahar na
dasına çıkan ı;en, Ziraat Vekilinın sana 
boylc demekte ne kadar haklı olduı;unu 
herkesten ıyi bilirsin. 

Köylıilerimızin çoğu hayvanl.ırmr iyi 
beslemezler. Hele kışın ot bulunmadıı.;ı za
manlarda hayvanlara besleyici yem ver -
mczler. Çok defa ellerinde h:ıyvanlnra ve
recek samandan başka bir şey yoktur. O 
da bol bol verecek kadar dcgildir. Saman 
hayvanı beslemez. Hayvanı bcsliycn arpa, 
yulaf, yonca gibi yenılerdir. Hatta bolca 
kuru ot vermek saman vermekten iyidir. 
Sade ı;amana bel bağlamak dognı deı;ildir. 

KÖYLÜ KARDEŞ; 
Bir taraftan arpa, yulaf ve yonca eker

ken bir taraftan da boş zamanlarında dere
den tepeden, nerede bulurı>an ot topla. 
Şimdi bol bol bulabileceğin bu otları te
mizce kurut ve kışa sakla. Elinde bol ku
ru otun olursa uzun kıştan, korkmazsın. 
Kış uznsa bile hayvanların kuvctlı olarak 
çıkar. Nadasına erken başlo.makla ve ku
vctli hayvanla, hem dnha fazla hem de da
ha iyi iı görürsün. Mahsul zamanı yüzün 
guler. 
Hayvanını iyi besliyemezsen, bak ne o

lur: 
Bunlar ilkbahara çok zayıf çıktığı için 

işini iyi göremezler. Hastııhklnra çabuk 
yakalanır ve ölürler. Kışı uzun süren yer
l~rc1c bu ).'Üz~en bir çok hayvan telef olup 
gıdıyor. Olmıycn hayvanlar da iyi bilyu -
muyor. kuvetlenenıiyor, ufak ve cılız kalı
yor. Ufak ve cılız h:ıyvanın yavrusu daha 
ufak ve daha cılız oluyor. lııte bu bakım
sızlıktan ötürü memleketimizin güzel hay
va!11arı kötüleşmiş, dünyaya şbhret salan 
Turk atları ufalmıştır. Sıgırların sütü a
zalmış boyları etinden de derisinden de az 
fayda ll'elecek derecede küçulmüştür. Ko
yunlar dersen çeşit çeşit hastalıklara kur
ban oluyor. 

KöyliinUn bu c:rhz hnyvanlanna haraln
rımızda boğru:lannı iyi doyurarak bnktı
gımız zaman bunlann boy kuvet ve verim 
itibariyle yüksek vasıflara ayrıldıklarını 
görüyoruz. Demek ki Anadolu hayvıutları 
soysuzlaşmış değildir; bunlar eadcce ba
kımsızdır. Bunların arnını doyurmak se
nin yüzünü gilldürece tir. 'Unutma ki "can 
boğazdan gelir" sen hayvanlarına "mal" 
dersin mal da canın yongasıdır. 

I 
................................................... . 

H A V A .................................................... ! 
Bütün yurtta feyizli 
yağmurlar yağ ıyor 

• • 
ıçın ya 

m .. zake 
ılan 

e er 
İstanbul, l (Telefonla) - Ticaret Ve -

illeti dıı ticaret dairesi reisi Bay Servet 
Berkin bu sabahki trenle Aııkara'dan lı -
tıınbul'a &elmi~tlr. Bay Servet Berkin ög
lcıd:n evel İstanbul ticaret müdurlüı::iıne 
giderek İsviçre il: yeni ticaret anlaşması 
akdi için İstanbul'da mü:ı:nkcrclcrde bu
lunan türk murahhas heyeti He temaslar 
yapmıştır. Bunu müteakip, İtalyan sefaret 
ataşckomm:rsiyali ile, İtalyan ticaret oda
sı umumt katibi, Bay Servet Bcrkin'i .zi -

Akdeniz • mese esı 

İ a ya ile m · t ef · leri • 
ı 

kuve ler· • • n m ca e esı 
ı-v;;;";ü~·;ı:;;;;~~··~;kad:;;;;;;~~··;~~~;~·;···· .. ı 
................................................................................. 1 yo.ret etmişlerdir. 

Ögrcndifime göre bu görüumelcr eı:na- Akdeniz'dcn geçecek İngiliz ticaret gc -ı Ağır kruvazörler: 15 lngiliz, 7 f 
sın.da İtalya ile ticaretimizde son zaman _ milcrine Ümıt burnundan dolaşarak İngiliz olmak lızcre 22 tanedir. 
Jarda gerek kliring vaziyetleri gcrek~c imparatorlur:wıa gitmeleri emredildi. Bu Ha!ıf kruvazörler: ."9 lugıllz, 11 fr 

0 h b , ı . t olmak llzerc 60 tan dır. İngilizlerin 10 
İtalyanların peşin tcdiyat istemeleri yüzün. a eruı man•ısı şudur: ngılterc, talya - fi! kruvru:örU de p k yakında bitmek 
den çıkan zorlukların halli için muhim nok- n~n. ha~ba girmcs.ind~n. şu~heleniyor ve in- ;;ercdir. 
talara temas edilmiş ve umumiyetle muta- G'llız tıcaret gemılennın bır baskına ugra - J.fuhrfpl r: 149 tanesi inglll:ı: ve 61 t 

1 
· t ı · · c b ı ·· k el !ran ız olmnlc Uz r<' 25..> tanedir. tn bakat hasıl olmuştur. yı .. p zayıa verme.mc crı .ıçın, e e uttarı -s 1 Ü lizler 8-10 muhrip knyb tml11lers de, ) 

Aynı zamanda tcşkillitlandırma umum uvcyş yo u yerme mıt bumu yolunu ta- gcmllcrlc bunları telAfı ctmlıı oldukl 
müdürlüğü vekıiletini yapan Bay Servet kip etmelerini miınasip gorüyor. lmbul cd biliriz. 
B:r'kin, asıl tcşkillitlandırma umum müdü- Bu vaziyet, Akdeniz hılkimiyeti mesele- Torp!dobotlnr: 16 tane frnneız. 
rü bulunan ve halen İstanbul mıntaka ti _ sini gunu"l en mühim mevzuu olarak ortaya Denizaltı gcmll rl : 62 inJ:illZ, 79 fr 

k d F 1 olmak üzere 141 tan . tn,crilizlcr 5-6 
caret müdürlüğü vazifesini &Ören Avni 
Sakman'la, yeni kurulacak itlıallit birlikleri 
tc§kilıitı üzerinde uzun boylu goruşmüş -
tlir. Gelecek hafta birlikler te:ıkilatı ile 
meşgul olmak üzer: Ticaret Vckliletinin 
bir mümessili İstanbııl'a gelecektir. 

Dış ticaret dairesi reisi yann ve öbür
glin İstanbul'da bazı temaslar yapacak, ve 
cumartesi gilnü vapurla Romanya'ya hare
ket edecektir. K:ndisine bu scynhatte Biık
rc:ı ticaret mümessilimiz Bay Nejat Sircz 
ve petrol limited m!idürü Sedat, bir pıı.muk 
ve bir de yapağı tüccan refakat edec::ktlr. 

Bükreş'tc iki memleket ticaretinin tan
zim ve inkiliah, b3zı ı:üçlüklcrin kaldırıl -
rnası, Romanya'ya krom, pamuk, yapağı ve 
daha bazı maddcleX'irı ihraciyle, Romanya
dan petrol, benzin, yumurta talaşı ve diğer 
bazı maddelerin ithah meseleleri görüşü
lecektir. 

Bay Servet Berkin, Bükreş'tcn sonra Co
nevre'ye giderek, mayısın 13 undc topla -
nacak olan beynelmilel afyon istişare ko
mitesinin senelik toplantıııına mcmleke -
timizi temsilen i5tirak edcc:ktir. 

Dış ticaret dairesi reisi dönüşte İtal
ya'ya ufrıyarak, bazı temaslar yapacak ve 
oradan da Peşte'yc geçecektir. 
Dış ticar::t dairesi ikinci reisi Bay Ce -

lal de halen Peşte'de bulunmakta, ve iki 
memleket ticaretinin inkiı;afı için temaslar 
yapmaktadır, 

atma ta ır. ilvaki, talya'nın harba ı:ir - dı'nızaltı gemisi zayı ctmı,ıcrsc de fn;s 
mesi, muvaffak veya maf!Qp olması, h:p dilmckte olan .cremllcrlc bu zaylntı tel 
Akdeniz hakimiyeti meselesiyle ııkı aıkıya elmiş veya ctmc.k Uzcre bulunm11 lıırdır 
alükadar.dır. HUcunı botları: 36 ııı~lllz 8 frıınsız ol 

ltıı.lyn, 8000 kilometreye yakın sahilleri- mak üzere 44 truıe. Müttefiklerin mua 
gemileri ve refakat gcmllerf ~ıbl yüzl 

ne ve dcniza§ırı nıiistcmlekclcrine raı;men, gemisi daha vardır. 
İncilterc ve Fransıı'ya karşı harba girmek Yeni inşıuıt bakımından İngiltere 
cesaretini gciı;terirıe. bunu, ancak deniz ve Ji'ransa İtalya ve Almo.nyadan üstlln 
hava kuvetlerinin Akden.lz'e h5.kim ola _ va?.iycttc bulunmnkt.o.clırlar. 1940 ve 19 

de yalnız 4 alman ve ltaıyan zırhlısı d 
caklnrı ümidiyle yapabilir. nannıaya llUhnk edecektir. Huna muka 

İtalyan deniz kuvetlerinin vaziyeti ne - frruısızlarla lngillzlcr, bu iki e ne lçiı:ı 
dir? ''eni 9 zırhlıyı hi:ı:mcte eoknenklardır. 

İtalya Akdeniz'c hakim olabilir mi? :Müttefikler, bllhıuısa İnı;"ilterc bir h 
il yeni muhrip ve kruvazor d'lha yap 

Bu iki suııle cevap vermiyc çahıacağız. maktadır. Hiç bir deniz yıllığına girme 
rniıı ve sayıları gizli tutulmu§ ınuhrlplerl 
inşasına ba§lanmıı:ı bulunduğu da mulısl' 
kaktır. İngiltere ile Fransa aynca 

ltalyan donanması : 
Zırhlılar: İtalya'nın 4 tanesi yeni baştan çok kllçUk harp gemileri yaıımalctadırl 

tamir edilmiıı, 2 tanesi ise yepytni 6 zırh - ki bunlar nra.ııında bilhassa denizaltı 
!ısı vardır. 4 tamir edilmiş zırhlı, 23,622 mllcrfnc ve tnyyarclere karşı kullanıl 
tonluk ve 22 mil siıratindedirler. Bunlar 10 ecri motorbotlıınn sayısı pek çoktur. 

Bu kısa htiltuıa gösteriyor ki mUttrfil" 
tane 320 lik topla mücehhezdirler. Yeni 1- ler, hayli hasara u~ramıf' olım alman dO 
talyan zırhlılan ise 35.000 tonluk, 30 mil nanmBSına kııraı kntl miktarda geml a~ r, 
ıürntinde ve g tane 381 Jik topla teçhiz e _ dıktan sonra, Akdcnlzdc. it.alynnlara us 

tlın l lr deniz kuvetı toplıyablllrlcr. :M 
dilmişlcrdir. 2 tane 35.000 tonluk zırhlı da tcf.~.! ~rin gemi sayısı ve bllhasDa dcıı!sf!' 
1941 de iknıal olunacaktır. h<ıkimtyetl bakımından en mühim utısı:f 

Tayyare gemisi: İtalyanlann 4,880 ton- olan zırhlı itibariyle UstUnlUkJeri fse ıışl I 
luk, 21 mil ııiratinde, 20 deniz tayyaresi ta- kfırdır. 

Bir Altdenlz harbi, müttefiklere kUÇ 1 
ı;ıyan bir gemisi vardır. Bu gemi, İngiltere de olsa, balknn devletlerinin moıarını I' 
ve Amerika'nın malik oldukları uçuş gö- kazandıracaktır. 11 
verteli tayyare gemilerinden değildir. Domek ki İtnlya, sır! 1cn.'. Ji\ıveU ba l 
Ağır kruvazörler: Averof'un cııi olan bir kınımdan. Akdeniz;' ıı!Udmtyet iddia e l 

eski zırhlı kruvazörü saymıyoruz. İtalya'- decck vazl;ı•cte değildir. İtalynnlnr, mUll 

Sonra krtalan, bindirip gizlice yola çı - buradan, bu yazıyı yazarken, mahallind:n 
lr&nnıüt.w Biltün bu işler için her halde en hiç bir ma!Umata malik olmamakla bera -
t.Şağı bir aydan fazlıı bir zaman ister. O ber bu kuvetlcrin birçok defalar norvcçli
halde gerek Almanya içinde ve gerekse ler tarafından yalnız bırakıldığını, aldatıl
Norvcç içinde bu huckct için aylardanbcri dığını, yabancı bir memlekette yalnızca 
bazırlrklar yapılmış, Oslo, Trondbcim, ter'kedildi&i sahnelerin! tahmin ediyorum. 
Bergen, Narvik gıbi Norveç ıchirlcrinc ay- Bizzat, müttefiklerin Norveç ınhill:rine 
larca zaman evci baskın kuvetlcri sokul - devam ettirmekte oldukları çıkarmalar da
muı. gizli hnzırlıklar yapılmııı, hiç bir ta- hi çok nazik ve yaralanabilir harekettir. 
raftan cıt çıkmamıı, kimse Jarkına varma- Kendi !islerini ve meyda.nlarmı binnefis 
mıı, haaırlık haki-katen mükemmeldir. Yal- Norveç arazisi üzerinde kurmu' olan iman 
nı.ı, hareketten bir gün oncc ingilızler Nor- hava kuvctlcri burada ingilizlerinkine nis
•cç kıyılarına mııyn dbku7orlar. Fakat bu betle üstlinlugünü ıimdilik nruhafeaz e.dl • 
mukabil tedbir, almnn hareketini akamete yorlar, binaenaleyh müttefiklerin ihraç 
mahkOm cdcmcdigine göre, İngilizler al - yerleri mütemadi alman hava taarruzları 
man baskın hareketini ııon zamanda haber altındadır. Mescta bugünkü ajans, ayın 29 
almrı oldukları ve fakat ıcra tarzını tama- unda Namsos mevkiine almanların bir giin
miyle tayin edcmcdıkleri anlaşılıyor. de yedi defa hava ta.ırruzu ve bombardı -

Dlin şehrimizde hav.a kapalı geçmiş, 
rilzgar şimalişarkiden saniyede 3 met
re kadar hızla esmiştir. 

Bu temaslar, Bay Servet Bcrkin'in işti -
ri.ki ile bitirilecektir. 
Dıu ticaret dairesi reisi son olarak Bel

grat ve Sofya'da ticari temaslarda buluna
caktır. 

tcflkh•")"'hnrbe ,;"irerse, en çok hafif şı 
nın yeni ağır kruvazörleri 7 tanedir. Bun- vot' .ae, dcn!z.'llh gemilerine ve bllhns 
lar 10.000 tonlukturlar. 8 tane 203 liık top- ,,-.Layyarolerlne gllvenerek böyle bir ma ıı. 
lar taı;ırlnr, süro.tlcri 32 • 39 mil araVJJtaa: erayn atılacnklardır: fakat acaba, bu al 
dır ,. 'lhlarla Akdenizde bir Mkimlyet tesis 1i 

Şimdi, alman b3skın hareketinin matlup ınaıu yapınıi olduklarını bildirmiııtir. 
maksatlan saglayablllp saffayamıyacağı -
m gcırü:ıeblliriz. 

1) Almanlar, bu hareketle (İ&vcç) demir 
cevherini emniyet altına almak dcgıl ya, 
büsbütun ellerinden kaı;rracaklara benzi -
yor. Çunkü (Norveç) d: bir hareket cep. 
hesi kurulmak uzeredir. Burada kavga ol -
dukça ve almanlar (İsveç) i dahi askeri iı
calleri altına almadıkça, lsveç ıimalinden 
demir cevherinin cenuba nakline imklln 
kalmaz. Halbuki, Norveç'tcn sonra (lsveç) 
in gozleri dört açılmıııtır. Almanlar artrk 
(hveç) tc dahi ahm3klardan veya hainler
den mllrckkcp hukümctler, idare adamlan 
veya askeri kıtalar bulamazlar. İsveç do
n.anmasının subaylarını d;ıhi baskın geccıl 

alman dansozlcri oehlrlerde balolara dlivct 
ederlen: iltifat eden olmaz. Binaenaleyh 
yirmi günden beri nakliyatı kesilen İsveç 
demir cevheri artık Almanya için kaybol -
muı &ayılır. 

2) Norveç garp sahillerine yerleşerek 

burada uzun bir hava ve d:niz hazırlık 

mevzii kurmak hıt 
Bu hazırlık mevziini kurmak için, alman

lann (Norveç) garp ı;ahillcrinde plirüzı;ıiz 
olarak yerle:ımclı:ri Ulzımdır. Bu yerleşme 
ise, bugıin yapılmakta olan askeri hareke -
t in Almanya lehine n:ticelcnmcsine yani 
(Norveç) snhıllcrine ayak basmış olan 
müttefik kuvetlerin oradan tekrar denize 
atılmasına baglıdır. 

İngiliz uçaklan is: 400 kilometreden faz 
la bir mesafeden yani İnğiltere'den kalka
rak buraya geliyorlar ve bu uzaklığa rağ -
men her gün ve sık sık alman hava, deniz 
ve kara hedeflerine kar§ı saldırmakta, uçak 
meydanlarını bombalamakta İngiliz inadı 
gösteriyorlar. 

İngiliz deniz kuv:-tlcri de, denizaltıların 
ve torpidoların batmalarına dahi göz yu -
marak almnnların deniz nakliyatını körlet
mek için SkBjcrrak. ve Kategıt boğazları -
na kadar sokuluyorlar. Hasılı bugiinlcrde 
burada kavga, karada, havada ve denizde 
çok Jı:ızışmı~rr, Müttefikler, almanlarm 
kendilerine iki ny tekaddum ed:n hazırhk
lannı yenmek ve almanlann (Norveç) i 
tamamiyle ellerine geçirmesini menetmek 
için ugragırkcn almanlar da müttclikl:ri 
bir nyak evci (Norveç) ten tardcderck ora
:ya pürüzsliz olarak ycrleıımck için çahııx -
yorlar [•]. Fakat onbeıı :yirmi gün i'inde 

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

(*) Almı1Jların ilk mukabil barek.etleri 
neticesinde müttfJ/ik öncü mü/rezeleri 
Lillchammcr'den (Dombas) a, ve Alvda' -
dan da Röros'a çekilmi7e mecbur olmuı -
/ardır. Storcn'de, (Trondheim) dca ilerli
li7cn alman kuvetlcrlnf tutmıya memur 
müttefik önciılcri dun kuvetli bir müdafaa 

Günün en düşük sıcaklığı 6, yüksek 
sıcaklığı 13 derecedir. • 

Yurtta hava; Ege ve Akdeniz kıyı
larında bulutlu, Trakya ve Marmara 
havzası, Orta Anadolu ve Karadeniz 
kıyılarında kapalı, doğu bölgelerde 
yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları su miktarları 
Trakya'da l, Marmara havzasında 15-1, 
Ege'de 13-2, Orta Anadolu'da 22·1, Ak 
deniz kıyılarında 32-2, doğu bölgeler
de 17-4, Karadeniz kıyılarında 25-1 ki
loğram arasındadır. 
Uludağ'da kar örtüsilniln kalınlığı 

180 santimetredir. 
Rüzgarlar; bütün bölgelerimizde en 

çok 9 metre kadar hızla esmiştir. 
Saat 14 de yapılan rasatlarda en yük

sek sıcaklıklar Bursa ve Balıkesir'de 
15, lsparta ve Diyarbakır'da 16, Isla
hiye ve İzmir'de 19, Bodrum, İsken
derun'da 21, Antalya'da 22, Nazilli ve 
Adana'da 24 derece kaydedilmiştir. 

Karadenizde f 1rllna 
latanbul, l (Telefonla) - Buraya gelen 

haberlerden anlaşıldıfına göre, Kara.de -
niz'deki fırtına hlila devam etmektedir. 
Fırtına yüzünden birçok kayıklar batmıg, 
Duna adında bir macar vapuru Pudina mev 
kllnde karaya oturmuştur. 

Bursa şehir bütçeşİ 

Mcrinosculuğu teşvik 
Balıkesir; 1. a.h. - Merinos yetiş -

tirme şefliği tarafından, merinos ye -
tiştiricileri arasında tertip edilen ağıl, 
kesim ve yetiştirme müsabakası bugUn 
yapılmıştır. 

Vali, kolordu kumandanı, sivil ve 
askeri erk5.n ile kalabalık bir halk bu 
müsabakayı takip eylemişlerdir. 

Vali, bu münasebetle söylediği bir 
nutukta, hUkümetin, merinos koyunu 
yetiştirmeğe verdiği ehcmiyeti teba -
rüz ettirmiştir. Öğleden sonra, köylU 
yetiştiriciler şerefine Halkevinde bir 
ziyafet verilmiştir. 

Adana Halkevinde 
Adana; 1. a.n. - Temsiller vermek 

üzere bir haftadanberi Konya ve Niğ
de'ye giden Adana Halkevi temsil ko
lu gençleri şehrimize dönmüşler ve 
garda Halkevi gençleri tarafından kar. 
şılanmışlardır. Şehrimiz Halkevindc 
verilmekte olan konferanslar serisine 
devam edilmektedir. Dün gece de İs
tanbul Üniversitesi amme hukuku do
çenti B. Hüseyin Nail Kubah tarafın
dan " fert ve devlet hukuku ,, mev -
zulu bil' konferans verilmiştir. 

Çağ rı 
x Arzuhal encümeni buıUn sant 14 de 

toplanacaktır. 

· __,-_ blUrler mi 1 Bunu da nyrı bir yazıda te 
J!.afif kruvazörler: 14 tanedir. 3200 - ·e çalışacağız. ~·'· 

5000 - 7000 - 7800 tonlukturlar. (Tonaj ke
sirleri atılmıı;tır.) Biri 21, öteki 25 mil gi. 
dcn iki tane e:ıki gemiden maad:ısı 35 -4-0 
mil arasında sürate sahiptirler. Toplan da 
8 ill 10 tane 152 liktir. 

Muhripler: 61 tanedir. En lı:üçUklcri 935 
ton, ortaları 1000 - 1200 küsur ton, büyük
leri 1400 - 1700 tondur. Süratlen 35 ile 40 
mil arasındadır. 

Torpidobotlar : 65 tanedir. 616 il 967 
ton arasındn, muhtelif büyüklüktcdirler. 
Sürntlcri 30 - 34 mil arasında tehalüf eder. 

Denizaltı gemileri: 105 tanedir: 8 tanesi 
açık deniz, 37 tanesi orta, 52 tanesi küçük, 
8 tan:si mayn dökücüdür. En büyüklcri 
1369 ton, ort.alnrı 940 veya daha küçük, en 
küçükleri ise 336 ile 689 ton arasındadır. 

Hücum botlıın: İtalyanların 22 ili 47 
mil arasında sürntleri olıı..n 6'2 hücum botla
rı vardır. 

Ganbot, avizo, mnyn dökücii, mayn tara
yıcı ve sair yardımcı gemileri saymıya lü
zum görmllyoruz. 

İtalyanlar, butlin gemilerinde yüksek 
sıirate kıymet ve cheıniyet vcrmiııl:rdir. 

Bu, bir darbe vurup kaçmak ve üstün ku -
vetler tarafından yakalandıkları zaman, 
muh3rebcyi kesip uzaklaşnınk gayeılnl ta
kip etmekte olduklarına delildir. 

Müttefiklerin deniz kuvcti : 
Bu kuvctıerc kurı:ıı Mllttefıklcr ne kadar 

gemi ıröııdercbillrler? Ak<lcnize ecvJ<cdi -
lecck in;;lliz - frruwız d nlz kuvetlerinin 
miktarım, şlıplıeslz, mllttcfiklerln deniz 
bıışkumnndruılığı tayin edecektir. Onlnrın 
muvcudu dn şöyle hUl!Wa edilebilir : 

Zırhlılar: 14 ln,ı.,'1llz, 7 fraıısız olmıılc U· 
zere 21 tanedir. Bug-Un almnn donnnmn -
sının yalnız iki zırhlısı vardır. (Bunların 
battı~ı da rivayet cdllnıl!!tlr). 

tong ld k'la 

parlirlftr gecesi 
gi 

Zonguldak; l. a,a. - Parti vi1AyeC~1 
heyetinin ayda bir ya}!llaYl kararı~ • . 
tırdığı Partililer gecesrıin ikincisi rı 
dün akşam tertip edilmişir. Toplantı .... n 
ya Parti nahiye reisi Hilmı Yüksel u~e 

n 
rafından yapılan ve Parti ıroğramını 
• h d b' - 1 • ır, ıza e en ır konuşma ıle ıaş anml:ıı 

ve müteakiben P.arti genel merkezi çıı. 
tarafından. konferans verme; Uzere n 
gönderi len dil - tarih, edebi ya\ doçent• .. 
lerinden Ziya Enver Karat, tarJıte ya· 

11~ 
pılan istila teşebbüsleri mcvz1lu bit' • 
konferans vermiştir. Büyük bi' alaka 

1 

ile dinlenen bu konuşma ve korleransı a r 
Kozlu I-Ialkevi gençlerinin hi abeleri ,; 
ve şiirleri ile temsilleri takip e niştir. • 

,r trı 

Bursa Hall'evi temsil 

kolunun temsilleri 
A d · 1 M 1 k • • d ' "il y ın, . a.a. - em e et ıçın e 

bir temsil turnesi yapmakta olan Bur• n 
H ık ., . . l r 

sa a evı nın temsıl kolu fizalan dlit1 

Acaba, Andolsncs, Namsoı ve Narvik 
mıntakalarında on gün bnce karaya çık.a

rılmıı olan müttefik kuvetlcrini alm:ınlıır 
denize dok :bilecekler mi? Bu sorgunun 
cevabını vcrmiye ç~lııımak demek, bugiin 
Norveç'te yapılmakta olan ıuıkert hareket
lerin gozdcn geçirilmesine glri~mek de· 
m:ktir. Öyle ise girişelim: 

ile alman/arı püskürtmüştür. Yakında bu 
( Dombas) mmtalı:aıında 1.:uvf!tli muharebe
ler belclcmtlidir. 

Bursa; 1. a.a. - Belediye meclisi, 
dünkü toplantısında, şehir bütçesini 
400 küsur bin lira olarak tasvip eyle • 
miş ve mesaisine nihayet vermiştir. 

x Gümriik ve İnhisarlar encümeni bu
giln saat 9,30 da toplanacnktır. 

x Adliye cneilnıcni bugün saat onda top
lannc:aktır. 

Tayyare gemisi: G inglllz, 1 fransız ol -
mak llzcre 7 tanedir. llunllU'a deniz tay -
ycıresi taşıyan iki inı;-lllz 1 !ranııız gemisi
ni de llıl.vc etmek Uızımdır. 
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Eski bir zafer karşısında Nazi dünyası için biç de melih oJ
mıyacaktır ! 

Nazilli'den şehrimize gelmiştir. Ve in 
istasyonda Halkevi mensupları tara .. l ek 
fından karşılanmışlardır. Gece Halk•llcn 
evinde şereflerine verilen ziyafetten n 
sonra kalaba hl: bir seyirci kütlesi kar· a~ı 
şısında Bursalı gençler ( Hissei Şa• ıcl ıl 
yia ) ve ( Yaşıyan ölü ) piyeslerini o l 
muvaffakiyetle temsil etmişlerdir. eın 

e d 

Yugoslav Koro 
len 

Miıttcfikler, almanlo.rın (Norveç)! iş -
gal edeceklerini kuvctle beklemedikleri i· 
çın (çünkll alm:uıların Norver;'tcn ziyade 
Hollanda ve BelçiJ;.a'ya saldırmaları bekl:
nırdi. Zira, harbın neticesini ıılmıya Nor -
vıtç'ten gidılmez, daha ziyade Felemenk ve 
Belçıka'dan gidılir.) Oraya kar ı bir mu -

abll tedbire hazır dcı:illerdi. V c bu yüz
en ancak on gün sonra Norveç kıyılarına 
nlar da askerlerinin ilk kademelerini ata
ıldılcr. İlk çıkardıkları kuvet de, pek ta -
ıldir, ki ele geçirilebilen az miktarda ku-
etlcrdir. N orvcç ınıntakıuıında hareket: 
lverioli kıtaları derleyıp toplamak, nakli
at iıııni tanzim eylemek, bunu koruyacak 
ava ve deniz tedbirlerini almak, daha ıon
a peyderpey yapılacak işl:rdır. 

Bununla beraber, Norveç'te karaya çı -
an bu zayıf muttefik kuvetler, azlıklarına 
kmıyarak, çıkarma iskelelerinden çok 

zalı:lara derhal U:vkif müfrezel!ri sürdiı
r. Mesela Ando/snes'tc çık.arılan grup, 
i üç giın içinde Lılleheim, Storcn f;lbi 
karma üssünden 300 - 400 kilometre ırak
ra ve Namsos'ta çıkarılım grup da 400 ki
metrt kadar cenupta Steınki•r'e kadar 
culer ıürmüslcrdır, kı burada da mütte
ler, almanların yaptıkları curett•n fazla 
ret gostermi5lerdir. Vakıa Norveç mıitte-

C snakkale zsf eri lıakkında ya-
-:' zılan alman makale ve ki

tapları, yirminci asrın bu büyük 
destanını kendilerine mal etmek is
tcmi§lerdi. Galiba aziz dostum bin
ba~ı M. Şevki Yazman'ın yazdığı 
"Türk Çanakkale" hakikat siperle
rine yapılan bu taarruza knqı ye
rinde bir müdafaa olmak üzere ka
leme alınmıştı. Bu kitap binler ve 
yüz binlerce Türk çocuğunu verdi
ğimiz o sırtlarda kaç alman müt
tefikin öldüğünü anlatmıştır. 

Hülisa, Çanakkale hakkında eski 
dost böyle düşündü. 

25 nisan tarihli Times gazetesi 
de Anzac günü münasebetiyle yaz
dığı başmakaleye şöyle başlıyor: 

"Avusturalya ve yeni zelandalı
Jarın Anzac ismini alan kolordula
rının Gelibolu yarımadasının garp 
tarafına sabahleyin şafakla bcra -
ber çıktıkları günün üzerinden 25 
sene geçmiş bulunuyor. Bunların 
ihraç hareketi ant olmuştu. Evell. 
bunlara miktarları az müfrezeler 

mukavemette bulundular. Fakat bir 
kaç saat geçmeden en yüksek bir 
malıaret, azim ve karar ve kıymet 
sahibi bir subay, Türkiye Cümhuri· 
yetinin müstakbel reisi, Türk mille
tinin halfıskfırı ve kurucusu albay 
llfustafa Kemal bey tarafından ku
manda edilen kuvetlerin celadetli 
bir hücumuna uğradılar. A vustural
yalı/arla yeni zelandalılar, i/Jraç ha
reketini iyi yapmışlardı. Onların 

genç askerlerinin cesaret ve heye
can hikayeleri, askeri ananeleri a
rasında oğünülecek mefahir arasın
da yer alacaktır. Fakat orada mev
zilerini ileriye götüremediler. E
ğer Anzac ismi iki dominyondaki 
insanların hatırasını tehyiç edecekse 
onların kahraman düşmanlarının 

Türklerin Arıburnu seferi dedikle-
ri bu muharebede aylarca süren mu
annidane mukavemetlerind11 göster
dikleri baş eğmez §ehamet de aynı 

derecede iftilıar sebebi olacaktır .... " 
Çanakkale seferi için eski düş

man da böyle düşünüyor. 

Yeni bir sekti melih! 

" Petrol, Almanya, Müttefikler ,, 
bu üç kelime, dostumuz Sadrettin 
Enver'in düııkü Ulus'ta çıkan eko
nomi makalesinin başlığıdır. Bu ve
sile ile benim de ekonomik hikmet
ler savuracağımı sanmayınız. Yal -
nız benim kaleme do/ayacağım ta -
raf, makalenin başlığıdır : 

Gerçekten, " mcI'ulü mefailün fa
ulün ,, vezni ile manzum düşmiş o
lan bu başlıkta son zamanlarda ga
zetelerde adı sıkça geçen" sekti me
Jih ,, vardır. 

Evet, hem de petrol Uzerinde. 
Petrol üzerindeki bu sekt manzum 

bir başlıkta belki melih düşer ama, 
abluka tamamlanınca Almanya'ya 
gidecek petrolün sekteye uğraması 

Bir hususi muhabirin gafleti/ 

Ü<;, dört gün evelki Cüm/ıuriyct 
gazetesinde Lo11dra'dan alınmış (hu
susi) kayıtlı bir telgraf gördüm. 
Telgrafta lngiltcre lıava nazırı Sir 
Con Saymen'den bahsolunuyordu. 

lngiltcrc'nirı hava nazırı Sir Sa
muel Hor olduğuna göre, refikımı
zın dikkatsiz muhabirinin ya dcğiş
tirilıııcsi, yahut kendisine hava na
zırının kim olduğuna dair talimat 
gönderilmesi lazım gelecek galiba ! 

incili Çavuşun mezarı! ... 
lstanbul belediyesi, Sultan Ah -

nıet'te Firuzağa camisi yanında bu
lunan incili Çavuş mezarını esaslı 
surette ortaya çıkarmnğa karar ver. 
mi§. Allah razı olsun. 

insanlara ne§e ve kahkaha dağıt
mak suretiyle hizmet edenleri de 
büyük saymak yerindedir. Hele dün
yanın çehresi her gün biraz daha <;a
tıldıkça bu lüzumu daha <;ok duyu
yoruz. 

T. t. 

heyeti i stanbul'da nek 
&lın 

İstanbul; 1. ( Telefonla ) - Yugos· >İ 
lavy~ ~i~ıendilf~.rcilcrinin kurdukları rF 
70 kışılık amator koro heyeti, başla - te d 
rında Bclgrat Konservatuvarı profe • 1 
sörlerinden B. Bayşaııski olduğu hal• n~ f 
de bu sabah İstanbul'a geldiler. Hey· n u 

t k .. . .1 T k . k' ııa11 e , a şam uzerı saat 17 ue a ·sım'de ı S 
Cümhuriyct abideı;ine merasimle çe - 'Ohl"y 

1 ~I a 
enk koymuş, gece Yugoslav kulilbfin, 

d b' k . . rına. e ır onscr vernıı~tır. r· 
Yugoslav amatör koro heyeti, Sehir l~Yo 

tiyatrosunun komedi kısmında Bey • u~ 
oğlu Halkevi yardım şubesi m 0 nfaati· ~a y 
ne bir konser daha verecektir. 1• or-v 

, 
Kayseri' de köy işleri 

Kayseri; 1. a.a. - Merkez k zasına 
bağlı 85 köy muhtarı ve Halk Pnrfr;i 
üyelerinin iştirakiyle diin, burada, bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda vali 
Şefik Soyer'de bulunmuştur. 
Toplantıda muhtarlar köy işleri ü· 

rinde alakadarlar tarafından tenvir eo
dilmişlerdir. 

12 h 
büyü 
istic 

t araf 
İcabı 
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Norveç'te vaziyet 
ve ltalya 

~eç'te ~İnni gün eve) bathyan 
1 harekat bir takını ıafhalara 
r: bu harekatın ilk aafhaıı ' , 
nya nın Norveç'i bir darbe ile 
eçinneğe çalı§maaiyle batla
. Anlatılıyor ki Almanya, 

eç'e askeri harekat yapmak 
değil, memleketi, totaliter mu
~e. ile,. yani harpsiz ele geçir
ıçın gıtmiıtir. 9 niaan aabahı 
an bu teıebbüa, kıralın ve hü
~in ele geçirilememesiyle auya 
Uf ve harekatın ikinci ıafhaaı 
mıştır. Bu ikinci aafha da ingi
İn lehine inkiıaf etmiıtir. Al· 
ar, bir darbe ile Norveç'i elle· 
g.eçirememekle beraber, bir ta· 
lunanları ve Oslo ıehrini işgal 
ğe muvaffak olmutlardı. fngi· 
onanması derhal harekete geç· 

alman donanmasına ağır bir 
e indirdi. Bu darbe neticesinde 
n donanmasının üçte biri İm· 
dilmiı ve bir kısım alman harp 
ileri de Norveç fiyordları için· 
~kılmıı kalmıştır. Bir taraftan 
ız donanması bu darbeyi indi
n, diğer taraftan da İngiliz kı
ı Norveç aahillerinin muhtelif 
alarına asker ihraç etmekte idi. 
skerler, aüratle ilerHyerek al
İ§gali altında bulunan §ehirler 

ında bir rabıta tesisine mani ol
için bir takım stratejik yerleri 

1 etmiılerdir. Gerek ihraç hare
ve gerek bu yerlerin iıgali in
k~vetleri için kayde değer mu· 

akıyetlerdir. Ve bu İngiliz mu
~kiyetinden sonra harekatın İ· 
1 safhası kapanarak üçüncü saf· 
baılarnııtır. 

ULUS 

D Ü N YA HA B-E R L ER i ·: 
Macaristan ve Sloval<ya l 

Macar ekalliyetin in Slovakya' da tahkire uğraması 

dolayısiyle macar oyanında müzakereler yapıldı 

Kont Çaki "sabrın da 
bir sonu vardır ,, diyor 
Budapeıte, ı a.a. - Macar Ajansı bildi· 

yor : 
DUn AyA.n meclisinde A.zadan B . Szuelloea 

Slovakyada ıılo\•aklar tarafından macar e
kalllyetlne yapılım mUteaddlt tahkir ha • 
reketlerlnl bahlamevıımu etmlgtlr : 

" -. Du htıdlaeler, dcmlgtlr, yalnız Slo • 
Vl\kyada yaşıyan macl\rları ıı.lt\kadar eden 
dahili mahiyette bir mt•acle değ-il, fakat 
enlernl\Byonal bir meııeledlr. Bu mUnıısc 
belle, alman hUkUmcllnin de kendi ismini 
suylııUmnl l'dcnlcrl takbih edeceğini Umft 
ederim. Macar hUkUmeU de Slovak hUkU· 
metine ııuro.sını blldlrmeıılnl rica eyle • 
rlm ki macar devleti, kliçUk olmakla be 
raber, meşru haklarına dokunanlara k&.r11 
IUzumu kadar kuvetlldlr ... 

Kont Caki'nin ceoabı 
Hariciye nazın Kont Çak!, B. Sııuelloesln 

bu beyanatına verdlğ'I cevapta ezcümle dc
mlşllr ki : 

"- Macaristan, genç alovıtk cUmhurl -
yetini tanıyan ilk devlet olmuştur. Macar 
hUkümetı, bu tanımadım sonra, Slovakya
yaya UZl!t§tırıcı bir aiyıı.cı0t takibine ve ıkl 
millet aarsında ıuıırlıı.rdruıbcrl tnf!vcut kar
deşlik mUrııuıebctl• rlni yeniden teeiııe ça • 
lıtmıııtır. Fakat, Slovakyayn uzatılan bu 
dostluk eli, !cup edl'n hilsııU knbıı!U gör
memiş ve bu hal, Mncıırlstanda ncı bir ha· 
yal lnkleıırı uyımdırmıııtır. 

1 Mayıs dolayısiyle 

B. Reynaud bir 
nutuk verdi 

Paris; 1. a.a. - B. Reynaud, bugün 
öğleden sonra, 1 Mayıs münasebetiyle 
radyoda bir nutuk söylemiştir : 

" - Hepimizin isteğimiz, demi~tir, 
hür insanlar gibi ya~mamız ve bizden 
sonra gelecek çocuklarımızın da hür 
insanlar gibi yaşamalarıdır. Hüriyet 
için yapılan bu savaş, filhakika, çetin 
olacaktır. Fakat hüriyet, fedakarlık . 
lara değmez mi ? ., 

Başvekil, bundan sonra, muharipler 
ordusunun iş ordusuna dayanmakta 
olduğunu söylemiş ve muharibin yük
sekliği savaşta ise işçinin yüksekliği
nin de gayretinde bulunduğunu bildir
miştir. 

1 ngiliz tayyareleri 

Sfavanger, Aalborg 
ve Fornebu üslerini 

bombaladılar 
Londra. 1 a.a. - Hava nezareti te~ 

liği : 
Dün, Norveç ve Danimarka hava üs 

}erinde. düşman tayyarelerinin bü -
yük tecemmular yaptıkları görftldü • 
ğünden, ingiliz hava ordusu tayyare
lerinden mürekkep kuvetli filolar, 
dün gece, Stavanger, Fornebu ve Al
borg tayyare karargahlarına karşı ge
niş mikyasta taarruza geçmişlerdir. 

Tayyarelerimiz, hava dafi batarya
sını ve orada bulunan tayyarelerin, 
mühim hasarata uğradıklarını bildir • 
mektedir. Düşman avcı tayyareleri de 
hasarata duçar olmuşlardır. Bunların 
en az üç tanesinin düşürüldüğü tes -
bit edilmiştir. Tayyarelerimizden ye
disi bu harekat esnasında kaybolmuş· 
tur. 

Bu sabah yeniden hava taarruzu 
vapılmıştır. 

12 almnn tayyareıi tahrip edildi 
Londra; 1. a .a. - İngiliz hava ku

vetlerinin Stavanger tayyare meyda • 
nına yaptığı son hücum esnasında, on 
iki düşman tayyaresi tahrip edilmiş • 
tir. Stavanger civarındaki deniz tay -
yaresi lissü ve Oslo civarındaki For
nebu üssü de müteaddit defa bomba· Harpte a•ker oe İ§çİnin rolü 

" - Muhakkak olan birşey varsa de. lanmıştır. 
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ISTANBUL Gazele • 

~· 
Cümhuriyet 
BaUcanlı Bulgaristan 

r._, Nadi, "8 baılık •ltmda diy.r lıi i' 
"A .. rsp.ıı uritasnıı " eier .Umka obır .. dia

:ya urilauaı alta•t et-k istidadım taıryaa yeai 
harp lıarıısında Balıariıtaıa lıasaıt nziyetinin bi
lan iuplarım Ballıaabrm unıuai mufaatleriyle 
ılı•nlıli l•tan lıir ıiyuet ıaki, ediyor. Dalıa :re• 
ni An•p• urbi ~ık-mıı oldai• u-nlarda cLıı. 
lıi eski baıTrlıil n lıaridye nazırı Coıpodia Kö. 
ui .. anofan en lııımda Bıı lkanlılılı nalı. balımııa 
ba ıiyuetini Filof lıukıimcti de •JM• lıeaimM • 
mittir. Fıllı>.kıkı lıldiselerin birbiriai kıınbyaa 
ıııkiııh ba doi ru ıoruılıi Bulrar ıiyudiai lıer. 
run ziyade lıuvetlendirecd; mahiyett.dir." 

Mıharrir, balıar lıaricire na:ıırmm. lıarlıia eh. 
tında bulanan Te ba CHeyına ıarukleaıııe\ iste • 
miyrıı diier memleketlere müı.ııbih bir ıi,aaeı ili· 
kip eden Balrariıtanm, bıiluıt samimiyetle ltitaraf 
oldurtına iıırel •dm ıoa beyanatını bılıis ıan
etmtlıte n nazırın koaıtul.arına karıı rırri doı • 
t:ıne bir harekette bulanmıyacafı hakkındılıi ıôz. 
ltrini hatırlataralı ılıyle demrlıtedir: 

"Ba ıözlerda derin anlı11ılı lıir Ballıanlılılı ıa· 
ara nrdır Te "8 11111nı, elbrtte dunyanm ıeçİr· 
melıle oldııia teblikelı sanınlınıo pek iyi blıdİI' 
olunıııasiyle abltildığiae lıavl'tlmııııiı !tir p • 
udur. Harici tehlike Balkanlnı• Hresiııde bir 
r•dık açarsa ltalkanlı bir devlet olarak Bılıaris
tanm bundan 111ıitee11ir olacafını ıuplıeıiz ıöreıa 
bir ıaar.,, 

Bılgariıhıı lıomıalari1l• halle aıalıtaç ban pii· 
ruzleri oldaiaııa. lıa ınılldia balkan antantına İt· 
liralıine ınani ol-lıla lınaller u ,Vrazleri• ni -
hayet bir aile ihtilifıııdan ibarel ltıılandafıını ıöy. 
liyu mahuri diyor ki : 

"ÇrlıoıloYek parçılınıııasmda fıuattan İstifade· 
ye lıo1111 Poloayanın. Slo .. ılıyanra ..., lııtti Mac•· 
riıtftnın bal Ye lıareketleriyle neticeleri dalıa dü. 
nun n baıiınua mi11lleri olarılı ıöderi önünde 
ırrili dnrarkeıı akıllı bir halıar ıiyasrlindea bıı· 
lıı turla bir rıirıif n yiiriyüı belıleae-:ıdi talıil. 
Kaldı ki Balknlılılı ruhiyle -•'"' olH Llıaris. 
tan -rkni Anupanın o kıya-ıi kopmazdH otı· 
ce dahi aynı ıiyıuel yolunH rolcaH idi. lıılrar 
ıiyuetiııin lılıdirlere liyilı olaa u.ııı -•i.:reti ı... 
radadır.., 

• • • , ' • ~ ' • !". ...s· • \ .. , • 

( a.a.) Matbuat St!rvi!li 

111lnrz miittefilder ılerlıinde alıua -ııb:ılarııa 
aydardulıları ıahte İıMtları trlızip balımınıdan •· 
lıemiyeti lui:ı olmakla kalmıyor, utl lıalıikl lıe17 
n:ıiyetini de iyi aydıalalıyor.,. 

Hıiseyio Cahil ilan diyor : 
"lnıniz lana nazırı, lnciltere do-•mm par

lelı -nrfalıiyeti ile pelı lulılı olaralı iftihar • • 
derken, lıeaa:ı ••n lındi itıbarıyle AlmHlana 
dorecuine va nıs:ı dıkla rıaı hhal etmekte lı.iç te
reddut ıoıterıuiyor. 1 cilt re h lrii etiııin kanti 
iıte ltaalard:ıdır. Hakık.atltti itinf etmdı Ye iıa 
lıakilıatleriıı icap dtiii ıedbirleri ittilıua çalq • 
-1ı-

TAN 
Bir Norveçli ile mülakat 

/ti. Zd,,iyo Strtıl, bu haılık altında, leaadil • 
fiia lıazırladıiı bir telikkiden lıahsctııı•lıtedir. 

Nornçli muhatabı mulıarrire, IZ6 aeııedco be • 
ri harp yüziı cörmiyen -··t. yekpare, ilıtılifsı• 
aoneçın iztirabını anlatmakta n bitaraf lıaı..1ı 
MTdasınıı ita felakete Mhep oldaiuııa t.tlıaruı et· 
tir-lrtedir. 

Noneçli, !tir luıyli dert yandıktan soara kendi 
bati.arma ıelea fellkrtin Blabalılara bir den el-11 icap eıtiıiai ele ıoyle-lıledir. 

Maharrir dıyor lıi : 
" Tarkçede" lıir -•İllet bin naıi1ıattea aslİİıl • 

dar" derler. Fialandıya lurbı esuımda ha aor
nçli ile k-ı-ı olsaydım. lllabalı.kalı itana hi· 
taraflıfm •ıiyd Ye fazileıind o lıahsedecekti. Ba 
masilıet ona !sakil.ati lıutun çir\inlııı Te çıplalılı • 
fiyle ıostena•i• kah ıelıaiıti. Soa balbıa "-· 
feraıuı Hııaımda Belcrlda ıelen ballıanlı ınrte• 
cilerle hep bo lt itaraflılı mnna iiurindc maaalıa· 
ıalar yapmıılılı R-nltt billıassa Yaıoıl.av~r ~in 
••t-diyea ltitaraflıını kıymet ... elıeııuyetia
dea balıesdiyor n Yaıoıl.a..,..nıo ıoınına kadar 
lıiıaraf lıalarılı lıaıdiıini kurtaracaimı ıiıylayor
lardı. YııcoılayYa Balkanlarda federasyona ıı. .. 
:ıiyn lııir .. ı..-daıı korluıyorda. A:rııı lıorb 
Romenlerde de auiliyorda. Ba korb ba T11m 
n Ballıaa mrııılebtlerinm lıirleıilı bir kil rica
da ıetir-leriııe -ııi ola.,. 

İKDAM 

çüncü safh~ almanların Nor· 
.teki muvasala hatlarını ellerine 

Geçen sene. iki nıcmlrkrt nrruıında ya -
pılnn ve muvaffaklyctıe nctıcelenmeııl 
genç slovak devletini kuvetll bir sarsın • 
tıdn.n kurtaran ekonomik mU7.akereler de, 
nıacar hllkUmetlnln bllyllk bir ltldl\I göa • 
terml<te ve Slovakya ile mak01 komşu -
luk mtlnaaebC'tlerl yaratnnya çalışmakta 
olduğunu bir krre dalla labat etmtııtır. 

"Sabrın da bir ıonu vardır!,, 

miştir, 0 da eğer bir gün sizin gayret- Alınan işgalindenberi beşinci defa 
)eriniz azalırsa, cephedeki askerin ar- olarak dün gece Aalberg - Danimarka Yeni Sabah 

hava üssü de İngiliz tayyareleri tara- 1 
kadan hançerlcneceğidir. Askerın siz- d"l . . ------

Müttefikler için Norveç';n 
ehemiyeti 

nneğe çalııınaları teklinde izah 
e~ilir. Almanlar Oslo'dan ıima
ogru Trondheim Üzerine ve gene 

e;)~~~~, şimale ve cenuba doğ
nııntakal~ 1 ve Bergen ile diğer 
mıtlardır. Bu.;(/ da geniıletmeğe 
ırken, bu yollar ü~l!?'in etmeğe 
~lınıı bulunan ingilizlel/l_de vazİ· 
•.tlerdir. Ve bir haftanberi •1nıa11 
1 nıüaademeler vuku bulmakta-1 

Harekatın bu üçüncü aafhaaın
almanlar için miisait olan bir v~:"· 
t ıudur ki, hava kuveti kar~ "~ 
ne büyük mikyuta yard :u. 
unma"ktadır. Almanları~ -mda 
etinden iıtifade ettikld'~· hava 
ktadır. Bu, alman t eri anlatıl· 
iliz tayyarelerine ~ yıyyarelerinin 
kemmel ve yah• nazaran daha 
larının daha m<":4.ıt da alman pi
i gelmiyor a J hir olmalarından 
Norveç la.;, 'lmanların ilk adnn

nzin depo) ;1are meydanlarını ve 
den doğa "rını ellerine geçirmele 

amınt iV b" · d" 1 T anmıf , yüzlerc:e.ik'lır netıce ır. nfgıdız-
d are.k N0 ,.,,., ı ometre meıa e en 

erke de iken· "eç'e gelmek mecburiye· 
Uze~ J 1 N ' k" ·· en iıt,t.l man ar orveç te ı ua· 
oçent üsait va•ade etmektedirler. Bu 
te J18• · bit lvı, muYet dolayısiyle alman kı· 
u lik ğlıyan ıtelif tehirleri birbirine 
a 

1 rı üzeri/Seler ve ıimendifer yol· 

. 
1 

u ;rollıu;de ilerlemiılerdir. Fakat 
ücuJ\ıt~ en ehemiyetliııi, Trond
• ••• ı.enuba bağlayan hattır. Al

nlar, hem ıimalden cenuba doğ
hem de cenuptan ıimale doğru 

!')~rnekte idiler. Alman kaynakla
n~ha.Yet, bu iki kuvetin birleıtiği
bıldtrınektcdir. Bu yol üzerinde 
ilizlerin İşgalleri altında bulu
nb~o~b~ı'ın da alındığını alman· 

ıldırınıılerdir. 
in ·ı· k gı ı :der, bu haberi tekzip et· 

tedirler. Şimaldeki kuvctlere 
nsup bazı küçük müfrezelerle 
Uptan gelen müfrezeler a· 

~:n~a birkaç noktada temaı i ~·ı olaa bile, bu temasın esaı 
Uzerinde olmadığı, ve birbiriyle 
;•~eden aıkerlerin dolambaçlı 

aglar arasındaki yollar Üzerin-
rn f K~erek birleıtikleri İngilizler 
• 1~ .. ·~~a~ bildiriliyor. Dombaa'ın 
ek~d~nu de İngilizler t..,kzip et
nıa I ırler. Her halde Dombas, 

·r z n arın düıtü diye, bildirdikleri 
•nıand · ·ı· 1 • ı· d "d' Fak a ıngı ız erın e ın e ı ı. 

d ~at bütün bu harekatın en kay
alde~~r olan noktası, Hitler'in fİ· 

e111 rn ""f k" Üf u rezelerle cenupta ı 
rezele . 

aı r . arasında bır le· 
tenıın edilir edilmez, 

orvert 'k" 
ih " e 1 harekatın artık 
n:Yetlendiği hakkında ordula-

ne~retf ~ . b . G" .. ·Yor k" .. •gı eyannamedır. oru-
'n 1 

1 Fuhrerden afağı doğru bü-
• ady a nıan reami mahfilleri, alman 

orvoau ve alman istihbarat ajanaı, 
•2 h eç!e bir alman zaferini ve ingi
Üyük2~"'~tini dünyaya bildirmekte 
tica)d ıat~cal. ~Östermektedirler. Bu 
t e ıngılızler, bir siyaai mak-

tal;ez~ektedirler: Malumdur ki 
.. rb~ı ' orveç harekatı ba,lıyalı, 
.. il e •vo 

er Al §ıgınde beklemektedir. E-
aff a)ı ın~nya İskandinavya'da mu· 
raf do t.ıraa, Brenner'de Muıolini 
b '"1 an Yerildiği bildirilen söz 
ı, tal:ra d h b • . .. k ecl a ar e ıttıra e-

Nizam ve slikOn aşkı yüzünden, macar 
hükumeti, bir çok ıeylere ıözüniı yum -
makta ve aabrını !n son hadde kadar gö
türmiye mütemayil bulunmaktadır. Zira, 
biz, bugünkü bir kaç liderin hatllarına v~ 
yanlı$ görüşlerine fazla ehemiyet vermıyo
ruz. Fakat iki dolt milletin istikbalini gôz
önünde tutuyoruz. 

Macar hükümeti, B. Szullpe,in bahset· 
tiği hadiselerden haberdardır ve bunlardan 
sadece kaydı maJQmat ile iktifa :tmemiı • 
tir. Çok büyıik teyakkuz ve itidale lüzum 
-vardır. Bundan dolayıdır ki, macar • Slo -
vak niunaseoe\~erinin bugünkü vaziyetinin 
mufassal tahliline gmşm=:veceğim. Eski bir 
Avrupa milleti aıfatiyle, Avrupa kıtıı~mın 
bu mıntakaaında vazifemizi müdrik bulu • 
nuyoruz. Fakat bir kere daha tebarüz et • 
tirmaliyim ki, aabruı bir aonu vardır • ., 

1 ran Dahiliye Nazırlığı 
Tahran, 1 a.a. - Pars ajanıı bil

diriyor : 
Şahinph hazretleri, Bay Ali Aıgar 

Hikmeti tekrar dahiliye nezaretine 
getirmittir. 

Dr. Clodlus Sofyı' da 
Sofya, 1 a.a. - Alman iktısat mütehaa • 

1111 Dr. Clodiuı buıün Belcrattan Sofyaya 
gelmiıtir. 

Romanya ile Almanya araıında bir tica
ret anlaıma11 alı:dini Biiltreı'te müzakere 
eden Clodiuı, oradan Budapeıte'ye, Bel • 
crad'a gitmişti. 

cektir. İtalya kabineıinin dün içti· 
ma etmeıi ve harp ve sulh meıeleai 
üzerinde nihai bir karar vermeıi 
bekleniyordu. Anlatılıyor ki Hitler 
bu beyanname ile karar Üzerine te
ıir yapmak istemiıtir. Filhakika 
Hitler bu beyanname ile ordularma 
hitap etmekle beraber, hakikatte 
muhatabı İtalyadır. 

Musolini'ye demek İstiyor kiı 
- Size Norveç'te muvaffak ola

cağımı söylemittim. lıte muvaffak 
oldum. İngiliz donanmaıını da mat
Hip ettim. Artık harekete geçebilir
ıin. 

Norveç'teki aakeri harekatla ltal
yanın vaziyeti araıındaki aıkı mü
nasebet üç haftadanberi her gün da
ha bariz bir tekilde nazarları çek
mekte idi. ltalya'nın intizar vaziye
tini bir tarafa bırakarak harekete 
geçip geçmiyec:eği henüz malum de
ğildir. ltalya'da da ıulh ve harp ta
raftarları olduiu biliniyor. Ve yedi 
aydanberl llllkeri harekatın inkiıa· 
fına göre, sulh ve yahut da harp ta
raftarları ağır basmaktadırlar. E
sasen Hitler de harp taraftarlanna 
yardım olsun diye, dünkü beyanna
meyi netretmi,tir. halya'nın karan 
malum deiiil. Fakat ltalya'nın vazi
yetinden demokrat devletlerin ne 
derece ıüphelendiklerine bir delil o
larak fU söylenebilir ki, bu devletler 
Akdeniz'de her türlü tedbirleri al
mıılardır. Bu tedbirler cümleıinden 
olmak Üzere, Avuıtralya ve Hindis
tan'a giden ticaret ve yolcu gemileri 
de bundan böyle Omit burnundan 
geçeceklerdir. Bütün bunlar, ihtiyat 
tedbirleri olmakla berAber, Akde
niz'de ve ıarki Avrupa'da vaziyetin 
pek had bir safhaya girdiiini de 
göetermekteclir. 

A. Ş. ESMER 

lere ihtiyacı vardır Nasıl ki sizlerin fından bombardıman e ı mıştır. Nutuk muhar-·L--ı"n1"n ın-.:cesı· 
d k "ht ' · d Roytcr'in selahiyetli kaynaklardan N>eS .:::Lı e as ere ı ıyacınız var ır. ,, .. 

Altidia D..ıa, 1»11 lteıhlı alhııda Almaaya)'I -. 
TOÇ Te Daai-rlıarı iıtılira ınlıedea Hvkiılcenl 
ıelıtpl4.'ri uııa ıııla ıtıktu aonra diyor iri : B. Reynaud, işçiler ile patronlar a· aldığı haberlere gore, Stavenger, s~n 

rasındaki yakınlaşmanın iyi esemere-ı on ~ki .~aat zarfında kısa fasılalarla .bır 
ler vermiş oldugunu da söylemiş, mil- s:rı hucumlar.~ ~aruz kalmış ve şıı:ı
li yardım teşkilatından bahsetmiş, dıye kadar mu~ım .. sur~tt~ ~asara ug· 
harp esnasında bile aile kanununun rayan bu hava us.sune ıngılıi ~~har-
t tb.k k" · · Jdug~unu b'l dıman tayyarelerı bu sabah da hucum-a ı mev ııne gırmış o ı -
dirmiş ve ırkın selameti için hüküme- lar yapmıştır: .. .. 
· · h ı Bu sabahkı hucumlarda. dun gece tın faalıyet sahasını yalnız asta ara .. 

inhisar ettirmeleri bütün fransız mil- yapılan v~uc~m·l~rın ~a~l~ ~~ydaı:ı:ına 
Jetine teşmil ettirilecek olan sıhiye ika ettigı ta rı at ta .. stı adtıd>:te. mf~lşaaAk-

. . · · hede olunmuştur : mu ea ı ın ı 
nezaretinın faalıyet sahasının genış - bo bal ·ı h a meydanının birrok 
1 . . 1 ~· . h b . t " m arı ı e av 3' 
ettırı ecegını a er vermış ır. k harap olmuştur Bu 
Başvekil sözlerini şu cümle ile bi- ah ' samı ~ant_m;kş vde b"'t'"n "ıngı'l"ız .ta}'· · · · " v b ti ucuma ış ırd e en u u urmııtır : - e u sure e omuz o- • r .. 1 . dö ·· t"' 

muza, yanyana ylirüyerek zafere doğ· yarelerı, sa ımen us erıne nmuş ur. 
ru gideeeğiz. ,. 

Moskova'da 1 Mayu 
dün parlak bir 

ıekilde kutlandı 
Mokova, ı a.a. - 1 Mayıs bayramı, 

bu sene parlak bir şekilde tesit edil • 
miştir. Büyük askeri tribün, Finlan • 
diya harbi başkumandanı ile aynı 
harpte madalya alan subaylar ve efrat 
tarafından ifgal edilmi~ti. Stalin öğ· 
le üııtU Molotof ve yüksek memurlar 
tarafından takip edilerek tribüne gel· 
mi,tir. Mare,al Budinney, askeri tef· 
tit etmiş ve kısa bir nutuk ıöylemiş • 
tir. 

Leningratta, Kiyefte, Minskte ve 
Viborgda bilyUk askeri resmi geçitler 
yapılmııtır. 

Düşen bir alman 
tayyaresi yüzünden 

43 yarah 5 ölü var, 
50 ev hasara uğradı 
Londra, 1 a.a. - Dlin Essex'in doğu 

sahilinde bir tehir üzerine düJen bir 
Heinkel alman tayyaresi altı yedi e
ve çarptıktan ıonra tiddetli bir infi • 
lak neticesinde atef almıştır. İnfilak 
20 mil mesafeden duyul.mut ve ıehrin 
tl kenarındaki evlerin camları kırıl -
mııtır. 

Ôlü ve yaralılar 
Londra, 1 a.a. - Essex sahilinde 

düşerken CJacton on Sea'da evlere 
çarparak yanan tayyare hakkında res
men verilen malfımata göre 43 kiti 
hastaneye nakledilmiştir. Ölen bet ki
şiden dördü almandır. Enkaz altında 
diğer cesetlerin bulunmaaı da imkan 
dahilindedir. 50 ev hasara uğramıı • 
tır. 

• 
inailiı hava müsteıarınm 

Frans11 hava naıınnı ziyareti 
Pariı, 1 a.a. - İngiliz hava daimi 

müsteşarı Sir Arthur Street'in riya
setinde bir heyet bugün hava nazırı 
Laurent Eynac tarafından kabul edil
mittir. Yapılan görüı teatiıi iki neza. 
ret arasında tam itbirliiinl teyit ey· 
lemlıtir. 

Amerika yakında 

müttefiklere 
yardım yapa<ak 

( B•ı• ı. ıncı sayl•d• J 
Bunun sebepleri de tonlardır 
1 - Halihazırda müttefiklerin ıi -

paritlerini yerine getirmek için çah· 
§an yüz binlerce ameleyi i§SİZ bırak • 
mak tehlikesi vardır. 

2 - Harbi kazanmaları için lazım 
olduğu takdirde Amerikanın ~ütt~ • 
fiklere yardımda bulunmakta ımtına 
etmesi müınkUn değildir. 

Salahiyetli müşahitler, müttefikle
re yardımda bulunmağa devam etmek 
zarureti aleyhine ne J onhson ve ne 
de bitaraflık kanunu ile ihticaç edi
lemiyeceği kanaatindedirler. 

B. Walter Lipmann, Amerika sana
yiinin gerek müttefiklere mlizahere -
ti, gerek sadece Amerika'nın mlida -
faasını temin edecek surette teslihat 
programının tensik edilmesi lüzumu· 
na işaret etmektedir. 

Umumiyetle Amerika matbuatı. har 
bin başlangıcından beri hüküm ıür
mekte olan huzursuzluğu kaydetmek
te ve harbin çok mühim ve belki de 
kati bir safhaya girmit olduğu hiaai -
nin tesiriyle bu huzursuzluğun artmı! 
oldutunu ilAve eylemektedirler. 

lsveçin yabancılar 

hakkındaki tedbirleri 
Stokholm, ı a.a. - Radyo, yaban

cıların giremiyecekleri yerler arasına 
bazı yeni mıntakaların ilave edildi
ğini bildirmiştir. Yasak Gcıtland ada
siyle Stokholm, Gothenburg ve Bo • 
hus vil~yetl~rinin bazı mıntakalarına 
da te§mil edilmiştir. Gothenburg şeh
ri ve Tronrl!tci'Tl muharebe bölgesine 
bitişik olıtn Jamtland viliyeti bu ya
saktan hariçtir. ----
B. Çemberleyn'in bugün 

beyanatta bulunması 

ihtimali mevcut 
Londra, ı. a.a. - B. Çemberleyn, 

Norveçteki vaziyet hakkında yarın 

beyanatta bulunabileceğini ümit et • 
tiğini, bugün avam kaınara11nda bil • 
dirmi9tir. 

Hııu1iıı Ca/ıit Y41!,ın, bu ltaılık ıltıada di1or 
lıi: 

"Boıiia lıarltiıı i(iııe rtıti lıir ıilllı dalıa lıarıt· 
tı. Natuk n rıd70. Yt11i lıarlıiıı lıariı ve ınumer· 
yiı nuflarındın biri budur. PropııandA urlıin. 
de tes!iın r1ınek iktiza eder ki, Almanlar mail&. 
hirellea lııtka bir ıey kayded•mi7orl.ar. Çanlıi 
borada lıazırlıkm lıuçıık mılletlere birdenlıire bir 
haıkın yapıp ıntmlcketltrini ıaplet-lı iıi -UH• 

bahiı deiildir. Nahıklardı akla Te -•hfa lıitap 
eık,.Jı uferi lıuamulı -tlı•riyeti nrdır." 

Mulıarrir b• aolıt.da AlmHyaaıa pefİıwlı -i· 
16, saydmasma İ .. r•I et..lııe "' ~uiilı lıir di. 
\'aara du- çıt- clipl-•tlar tarafıadaa defil, 
•• lt•J11k filuoflar tarafmdaıı tla aıiiclafaa edile • 
ıniyecejiııi lı17ded"clı dnını ctmclı.t•dir: 

"Fon Ribbcntrop'uıı Non eç istılisını muur n 
andıik ıııılulftlı için ınuacaat eıtiii lıiiııerleri 
•akiıauuz lııralııaa\ üııiliıı: dnl•t adamları içi;ı 
•i~ zor ol-dı. lqıliz lıua uzırı Sir s.-ı 
Hor'.. lıiıl.humı •~lzraflard.ıı ıordiiiıiaıiz aatb 

"Ba nlıqleriıı !tir kısmı muttailılere çok ciddi 
daw•-i• ıeT\edecrk kadar mu!ıiıadir. Har • 
lıiıı ınlı n id.ııreai inıiliı kıyılarnııa n iıalerİ• 
nin müdafauı, timaldeniıi ukimiyeti n ıblalıa 
tesiri ltalıııamdan lnı:ilıere ile Franıa, Al-n • 
yan,. NorTeçe yerleııanıeıi içiıa lıa ceplıed• 
yapabilec:rlılerinia ıuıni&ini yapmalı aıeclturiye • 
tindedirlrr. 

M•lurrir iıa Nf•r de -11.tıklerİll monoçi el
lerüıde lteludar-lıtaa buucıkluı istiladeJ .. 
ri JD maddede lıiıliaa ederö diyor lıi : 

"Nornçia yarıyarıfll mııttdilıleriu ~!jnde bl
-11 clelıi, -.ıdeler ara•md.ıı saydıi~ fayda • 
lardu bir luı...,. elde cdilınnini teala eder. 
Omın içindir lıi aılıer oakliyalmd.ııki butııa ıiiç· 
liikleri yenmeıı:e ~alıµralı Noneçe Almanlıra ii
mit nrici ı~kilde çarpııacılı lıad.ıır bnt ıöıı
dnec:rlılrrdir . Norveçia ınlıalcenl kıymeti ... 
Noneç lıareUtıa,. b•iyti k.. ieap ettirmek • 
ıedir. Maııefıklttia eliade boa Jllpac.ıılı lıllTd 
de nsait de nrdır.., 

Norvef e gönderilen / Japonya'nın lakip 
Amerikan malzemesi ettiği politika 
Almanların elinde ! 
Nevyork, 1 a.a. - Nevyork Times caze

tesinin Va.şincton muhabiri Frank Kludk
hen, Amerıka"dan Finlandiya, İsveç ve Nor 
vcç'e gonderilmiı otan mühim miktarda 
harp malzemesinin Bergen limanında Al
manya tarafından zaptedilmiı olduğunu 

iıtihbaratına atfen bildirmektedir. 

Ayni muhabire göre, &imanlar tarafından 
ele ıeçirilmiı olan ganaim meyanında 

Thoınpıon ıiıtemlnde 500 hafif mitralyöz 
lsveç'e ıönderilmek üzere yola çıkarılmış 
olan milyonlar ca kurşun ve Finlandiya ta
rafından satın alııımıı olan takriben 400 
kamyon vardır. 

Bunl'lan ba§ka Norveç ordusunıı. gönde • 
rilmlı olan amerikan tayyarelerinin de al-
manlann eline duşmilt olduğu pyiuı de
veran etmektedir. 

Bu gazete, iJS.ve ediyor: 

"Diplomui mahfıllerine cöre Berlin'de
ki amerikan sefiri, Finlandiya'ya ait olan 
kamyonların Finlandiya•ya teslim edilme
si için alman hükilmeti nezdinde teıebbüs
lerde bulunmuştur." 

Maamafih amerikan Hariciye Nezareti, 
böyle bir teşebbüs yapılmış olduf;una dair 
olan haberi tekzip etmektedir • 

Garp cephesinde keşif 
ve topçu faaliyeti oldu 

Faris, 1 a.a. - Umumi karargahın 
11 mayıs tarihli sabah tebliği : 

Nied mıntakaııında ke§if kolları fa
aliyeti olmu§tur. 

Blies mıntakasında topçu faaliyeti 
kaydedilmiştir. 

Dün akşam üzeri keşif müfrezele
rimizle düşman müfrezeleri arasında 
kısa bir müsademe olmuştur. 

Ak1am tebliği 
Paris, 1 a.a. - Akşam tebliği : 
Gün umumiyetle sakin geçmiştir. 

Hatay' da eğitmen kunu 
Antakya; 1. a.a. - Kırıkhan'ın Nü

mune çiftliğinde açılan eğitmen kur
au tedrisata batlanmııtır. Kursa. Ha
tay ve civar villyetlerden 200 eiitmen 
iftirlk etmittir. 

Tokyo, 1 a.a. - Domei danımm V"erdi
ği bir habere core, Birleşik Amerika elçiai 
muhtelif meselelere dair olup muallakta 
kalan roruşmclere, japon hariciye narın 

Arita ile devam etmek fırsatını bulmuıtur. 

Diğer taraftan, Hariciye Nezaretinila 
IOz söyl:miye salahiyetli riıknü Gaimusho, 
Felemenk Hindistan'ı statusUne dair ola
rak Hariciye Nazırı Arita tarafından 15 
nisanda bahis mevzuu edilen prensipin 
Hindi Çiniye ve İngiliz Hındistanma teı -
mili muhtemel olduğundan bahis Kokumin 
Şimbun ve Miyako Şimbun gazetelerinin 
haberlerini kati ıurette tekzip ctmilitir • 

Gaimu$ha, Japonyanın, Filipinlerlc ve 
cenup denizi milletleriyle, eier bu millet
ler arzu ederlerse, bir ademi tecavüz P3k· 
tı imzalamıya amade oldugunu söylemiştir' 

6 ayda balan 
ticaret vapurları 

Helsinki, 1 a.a. - İskandinavya banka -
ları tarafından Stokholm'de üç ayda bir çı
karılın bir mecmua, h!U'bln ılk 6 ayı zar • 
fındaki ticaret filoları zayiatı hakkında bir 
etü.d neşretmekted ir. 

Bu ctıide nazaran, zayiat yeklinu, pyri 
aart bir milyon 357.100 tona balii ohnai
tadır. Bunun 857.000 finu muhariplere ve 
500.000 i bitaraflara aittir. En yukıek za • 
yıat İngi ltere'nin ve Almanya'nın zayiatı
dır. Bunlardan sonra, ıırıısiyle Norveç. 
Fransa, İsveç, Felemenk, Yunanistan ve 
Danimarka gelmektedir. 

Sovyet - Yugoslav 
münasebetleri ve 

italya'nın endişesi 
Roma, 1 a.a. - (Havas) - Roma 

siyasi mahfilleri. Sovyet • Yugoslav 
münasebetlerinin mustakbel inkişaf • 
tarı hakkında bazı endişeler izhar et.. 
mektedir. 

Sovyetler birliğinin kendi nüfuzu
nu Adriyatik sahillerine kadar uzat • 
maıı, İtalya'nıh hoşuna gidecek bir 
keyfiyet değildir. Ve İtalyan gazete
leri, Yugoslavyaya karşı kızgınlık a.. 
llmetJeri &östennektedir. 
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Ü L K Ü 
Petrolden deva Halkevkeleri ve 

Bu zamanda - pahaca değilae 
de - i~e yaraması bakımmdan en 
kıymetli madde petrolclür. Bir kere, 
timdiden içimizi sıkan ve ne vakit 
biteceğini bilcmedicimiz muharebe· 
de tayyareler, tanklar petrolden çı· 
kan benzinle hareket ettikleri için 
muharebeyi elinde en çok petrol bu
lunduran tarafın ka7.anacağı şüphe· 
siz .•• Zaten muharebe olmadığı va· 
xate Ge otomobilleri, gemileri, zira· 
et makineleri ve daha türlü türlü 
makineleri hareket ettiren hep pet· 
roldür. Şimendüferler bile ham kö
mürü bırakarak petrol kullanmıya 
çalıııyorlar. Hülasa, medeniyetin 
bu devrinde en mühim kuvet pet • 
rolden geliyor. 

Onun için, yurdumuzun bir tara· 
fmda petrol çıktığı haberi verilin • 
ce bütün millet pek sevindik .•• 

Ancak, petrolün ıimdiki medeni
yette tuttuğu yerin ehemiyetine ba
karak onu yeni medeniyetin keşif· 
!erinden biri zannetmek yanlış olur. 
r eirôi, onu bi:ıe veren maden kö
müründen daha Önce tanınmış olsa 
gerektir. 

Tevratta, naftar diye adı geçen 
maddenin eski Mısır'daki petrol ol
duğu şüpheli ise de, büyük İskende· 
-::: :::.:":.yır.da geceleri petrol yakı
larak ııık çıkarıldığı PJütark filo· 
zofun riyavetiyle sabittir. Ondan 
önce, kendi zamnında her şeyi bilen 
büyiik tarihçi Herodot da, tutuıun· 
ca ıtık veren maddenin, bulunduğu 
yerlerde, timdi de olduğu gibi, tuz
lu su ve kumla karışık bulunduğunu 
yazmıftı. 

Çin ve japon medeniyetinin Hind 
medeniyetinden daha eski olduğu
nu zannedenler petrolün oralarda 
daha eskidenberi ıtık için kullanıl
dığını rivayet ederlese de onu dün
yada ilk defa kullananlar Zerdüıtün 
ateşe tapan tebaası olması ihtimali 
kuvetlidir. Hiç aönnıiyecek bir ateıi, 
petrolden baıka bir maddeyle temin 
etmek pek güç olduğundan ateıe 
tapanlar mabedlerini, araaından 
petrol sızan kayalar üzerinde ku • 
rarlar ve bu suretle taphkları §eyin 
ebedi olduğunu - inanmıyanlara 
- ıöıterirlerdi. Petrol kelimesi de, 
zaten, petra ve oleumden birleımiı 
tq yağı demektir. 

O kadar eski zamanlarda bilinen 

Hollanda kimseyi 

petrol sonraları unutulmuı olduğun
dan, medeni denilen dünya zeytin
yağından yahut türlü türlü fena ko· 
kulu mumlardan ıtık çıkarmıya ça· 
hşırken, Amerika'ya giden avrupa- • 
lılar orada yerli adamların bazı ka
yaların arasına yorganlarını atarak 
çıkardıktan sonra yorganın sıkılma
sından çıkan sulu maddeden ışık 
yaptıklarını görmüşler ve petrolü 
ke§f ettiklerini aleme tanıttıktan 
başka onu satarak milyonlarca do • 
lar kazanan petrol kıralları bile ye
tiştirmi§lerdir. 

Halkodaları dergisi 
OLKO'niin 87 sayılı nuılıau lıer zamanki 

rilıi çeıitli yazılarla çıkmııtır. Hdi•i1eti 
Milli1ı Bayramı baılıklı profeıor M. Faal 
Kiıprulıı'niin yuııiyle lıaılıyan ba nuılııdaki 
yazıları uruiyle yazıyoruz : 

lnnnii mulaarclıelerinin XIX. Yıldönumii 
CııJtı Kuim /nuJayı -. Ayın Sıyaıi H.i • 
dinleri içinde Nrcip Alı Kuçııka -. Ankara 
Hayvanat Balıçui ~ııkd Aıi.ı Kansa -. Çin 
Kayukların.1 rore Turlıler n Komıularında 
Spor Pral. W. EbrrlıarJ (Alııwıcaılan ÇH'l• 

ren: Nirntl Tuıılııoilıı) -. Senden Uzakta • 
En Guzel "Şiir,. f.ıhi Trııel -. Orta zaman 
Turk • lsli.m Oıiııyumda Şiir Sanalı Prol. 
A. Mrı (Almancadan çeviren: Crmal Kop· 
rufa -. Abdulhak Haıaidin Karakterine Ait 
Notlar, Asrımızın Ahlak Fel"'" sine Topla 
Bi Ba!.ıı Prol. S. Robiıuan (Fransızcadan 
çeviren: R. ç,ırbi) -. Klasik Opera C"·at 
M1nıdıılı Allar -. Altay Şamanlıcına Ait 
Maddeler A. V. Anolıim (Raıçadan çuıren: 

Bir zaman, İnananları pek çok 
bir dine mabut olan, sonra da - e· 
lektrik cereyanı yapılıncaya kadar 
- bütün dünyada saraylarla birlik· 
te evleri ve sokakları ışıklandırma· 
ya yarıyan petrole hekimliğin ya • 
bancı kalması, tabii, mümkün ola· 
mazdı. Onun içiıt pei.rol - bakkal 
dükkinlanndaki adiyle eczaneler
den verilmesi fenne uygun olamıya
cağından - Gabian yağı adiyle da
hilen ve haricen deva olarak kulla
nılırdı. 

AbJıılltaJir inan) -. Cihannıımanın fı&nli 
Bir Nıiıhası T. Mumtaı Yaman -. Bir An· 
kete CeTap Prof. M. f'uol Kriprıılıı (Fran· 
uzcadan Çniren Pıyami Erman) -. Turk 
ldarui Altında Macaristan Arulre Lrlrıu 
(Fransızcadan çnircn Yaıar Nabi). 

HALKEVLF.RI POSTASI 
Hnllınleri n Halkodaları Çalıımaları. -

Halknleri Ye Sosyal Yardım (M. Crlıil Da· 
ra). - Hnlkcvlf'ri Dcrrileri Musabaka11. 

AYIN HAOISELERI 
Mıllı Bayramlar. - Köy Enıtitülrri. -

Kultur T cnııuları. - Tabiat hidiıderi. -
Yurt Oı1ında. 

FiKiR HAYATI 
V. V. Barthold. • Faal Koprala "islim 

Medeniyeti Tarihi., N. T. Ulutai "Kımız,. 
(Prol W. Ebrrlıard). - A. Caluoğla "A· 
nııdolu Dialekıoloisi Oırrine Malzeme,. (~· 
ril Halıiıi). - Oıman Nari "Edırne Tari • 
bi,.. - T alıa Toroı "Ziya Paıanın Adana 
Valiliii,,. 

lçerden verilen ilaç olması, petrol 
kuyularında çalışan işçilerin göğüs 
veremine tutulmadıklarına dikkat 
edildikten sonra başlamııtır. Fakat 
verem hastalığına tutulmuı insanla
ra bile petrol içirmek pek güç oldu
ğundan petrol kapsüller içine konu
larak öylece yutturulurdu... Onun "''''''"'""''''"'""''"'''""''"" 
tesiri kokusundan ileri geldiğine 
dikkat eden hekimler hastalanna 
petrol koklatarak tütsü yaparlardı. 

Dışardan ilaç olması da Amerika 
yerlilerinin, kayalar arasına attıkla-
rı yorganlarını sıkıp petrolü çıkar-

Askerlik bahisleri 
(Başı 2. inci sayfada) 

dıktan sonra, ona sarılıp yattıklan almanlar müttefikleri Namsos ve Andols • 
vakit uyuz illetinden kurtuldukla
rının anlaşılması üzerine olsa ge • 
rektir. 

Petrolün uyuz böceklerini, bitleri 
telef etmeğe yaradığı şüphesidir. 
Ancak, yamyamları bile insan etin
den nefret ettiren kokusundan do
layı bugün ne içerden, ne de dışar· 
dan ilaç olarak kullanıldığı pek de 
iıitmedik. 

Fakat, en nazik tenleri bir kat 
daha yumuıatmıya yarıyan vazelin 
de kimyaca gene bir petroldür. O
nun için bugünkü medeniyette, sa
dece endüstride değil, aşka tapan· 
lar için de bir mabut aayılabilir. 

G. A. 

KÜÇÜK Dl~ HABERLERİ 

ncs'ten çıkarmıya muvaffak olamazlarsa ve 
mutt:fıkler dahi Norveç'te yerleşmiye ka
rar vermiş bulunuyorlarsa alınanların N or
veç garp sahillerine yerleşmek ve burada 
bir taarruz hazırlık mevzii kurmak niyet • 
teri de boşa çıkaco.ktır. (Almanlar buna 
muvaffak olanlar da bu, harbin neticesine 
tesir yap~cak bir on.em arzetmez ya.) 

Üçuncu maddey: gelelım: yeni futuhat, 
Almanya'da kederlenen çehrelere belki bi· 
dayette biraz serinlik verir. Fakat bu ha· 
reket destiye kurşun atmak, postekfye kı
lıç sallamaktan başka bir miınaya g:lme • 
dıgi çabucak anlaşılınca sukutu hayal av
det eder, bu hareketin mahzurleri da şun
lardır: 

a) Norveç ve Danimarlr.a'ya yapılan sal
dırış lsveç'te ve Balkan memleketler.Jnde 
çok kotiı bir tesir yapmış, butıin kıiçük 

milletler Almıuıya'dan tamamiyle ürkerek 
ihtiyat tedbirleri almıya başlamış, artık 

yeryiızünde Almanya'nın gafil avlıyacağı 

memleket kalmamıştır. 

lehd,11 etmı'yormuc 1 X Vaşinıtoıı - Vııington'un salfilıiy:tli 
~ ı mahafili, Amerika'nın Sovyetler Birliği • 

b) Sovyet ittihadı, Baltık mahrecinin 
her iki kıyıdan alman silahları ile kapatıl· 
mak tehlikesine girdiğini gormüşıür. Da • 
ha dün, Leninr.rad'a SO - 60 kilometrelik 
bir nefes sahası kayırmak için (Finlandi
ya) ya karşı kavga açan Sovyet dostlan -
mızın bu işten memnun olacakları zanne • 
dilmez. (Amenka) da dahi bu hareket çok 
fena tesir yapmış ve Almanya aleyhine 
Amerika'yı harbe sürüklem'!k istiyenlerin 
ckmegine yağ sürmuitur. 

ne kalay, kauçuk ihracına nihayet verdiği
Amıterdam, 1 a.a. - Holanda baş-ı ni ve Amerika'dan Ruıya'ya yapılan bakır 

vekili dün söylediği nutukta Holan- ihracatının da ehemiyetli surette azaldığı
da'nın müstakil politika tatbiki husu- nı soylemektedir. 
aundaki azmini teyit eyledikten son· B L 1 B 1 •1 1 ı· p'k . . • x ruase - eyne mı e o ım ı oyun-
ra demıştır kı: lar komitesi 12 inci oyunların bu sene ya. 

Memleketimiz hiç bir kimseyi teh- pılmamaıına kırar vermiştir. 
dit etmemektedir ve kimseye iltihak 
etmiyecektir. Dünya dehşetleri orta
sında Holanda'nın bir barış yurdu ol
masını istiyoruz. 

Fakat bu barı§ yurdunda tehlike sa
atinde vazifelerinin ne olacağını bilen 
insanlar vardır. 

Pariste bir komünist 
leşkilill propaganda 

meydana cıkarlldı . 

Paris, 1 a.a. - Havas: Polis yeni 
bir komüniat propaganda neşriyat 

merkezi ketfetmiştir. Müsadere edi
len vesikaların ehcmiycti Moskova a
janlarının gizli propagandasının esas 
teıekkülü mcvzuubahs oleuğunu gös
termektedir. 
TeıekkülUn reisi, komUnist genç -

liklerinin organı olan Avant Garde 
gazetesinin eski müdürü Marcel Vit
tet idi. 

Polis mühim miktarda tabı makina 
ft malzemesi, kağıt stokları, yüzler
ce kilogram propaganda beyanname
leri müsadere etmiştir. 

Vittet ile beı suç ortağı asker! mah
kemeye teslim edilmişlerdir. 

lranın Al manyaya 
ihracatı azaldı 

Beyrut, I a.a. - Buraya gelen bir 
Iran ekonomi şahsiyeti Havas muha
birine yaptığı beyanatta İran'dan Al
manya'ya yapılan ithalatın ehemiyetli 
bir surette azaldığını bildirmiştir. Bu
nun ıebebi harpten evet ton başına 140 
mark olan nakliyenin timdi 200 e 
çıkmasıdır. Zira mallar Sovyetler bir
lifi tarikiyle sevkedilmektedir. İran 
müıtahıilleri alman ithalatçılarına 

bu masrafla bilhassa takas esasına da
yanan ticaret mübadelelerine devam 
imklnını göremediklerini bilcilrmit • 
lerdir. 

x Tıllin - Dünyanın en büyük yelken-
liıi olan "Gunn" ismindeki Eston yelken • 
lisi Kopenhag limanın.da bir yangın neti· 
cetinde harap olmuıtur. 

x Brüksel - Fırtınaya tutulan bir İngi
liz tayyaresi bir Belçika hava meydanına 

inmek mecburiyetinde kalmıştır. Tayyare 
müsadere edilmiştir. M ıirettebatını teşkil 
eden Uç kişi mevkuf bulundurulmaktadır. 

x Paris - Fransa'mn İspanya elçisi Ma· 
repl Petain Paris'e ıelmiıtir. 

x Londrı - Mühimmat Nezareti, geçen 
hafta harp malzemesi ve askert kıtaların 

teçhizatı için 45 milyon lira aarfedildiiini 
bildirmektedir. 

Rodezya kılalar1 

dün Süveyıe geldi 

c) Hava kuvetlerinin deniz silahlarını 

mat edemiyeeegi sabit olmuıstur. Alman ha
va silahlarının İngiliz donanmasını yoke • 
decegi hakkında Almanya'da ve İtalya'da 

beslenen ümit sönmüştür. Bu yıl için ha • 
vaya hakim olan Almanya"ya rağmen ingi • 
!iz donanması bütün denizlerin kuvetli 
efendisidir. 

d) Almanya, deniz kuvetlerinin yarıya 

yakın bir kısmını bu sergüzeşt yüzünden 
kaybetmiş, binlerce alman gençleri (Ska • 
jerrak, Kategat sularında torpillen:n gemi
ler içinde sularda boğulmuştur. 

e) Alman hava kuvetleri yıpranmış, pek 
çok yağ sarfiyatı, ycd:k malzeme sarfiyatı 
yapılmııı, iktısadi ve mali bakımdan Al -
manya ilk bir hırpalanmaya maruz kalmış
tır. 

f) Altı milyon tona baliğ olan Norveç 
ve Danimarlca ticaret filosunun dôrtte uçü 
müttefiklerin eline ıcçmiştir. 

Hüküm ve karar 
(Norveç)e yapılan alman baskınının baş

lıca maksatlarını sağhyamıyacagı anlaşılı· 

Süvey§, 1 a.a .- Orta ıark ordusu- yor. Zaten saglasa bile bunların harbın ne
nu takviye etmek üzer ilk Rodezya ticesine tesir yapacak esaslı fi.miller olma
kıtaları dün sabah buraya gelmiştir. 1 dıgma ve bu baskının Almanya için mucip 
Kıtaatın geleceği o kadar gizli tutul- olacağı fenalıklar yukarda sayıldığına gö
muştur ki Mısır'daki ingiliz büyük el· re, insan. Almanya'nın bu harekete neden 
çiliği dahi bundan kıtaat geldikten tevessül ettigine bir turlil akıl erdiremi • 

h be d d"l · t" yor. Akıl erdirem:yince, bu hareketin, bir 
ıonra a r ar e ı mış ır. asker kafasının değil, bir fantezinin mah-
Kı taatı sefir namına seUimlıyan ıulü olduğuna hükmedeceği geliyor C .. l 

mümessil şu nutku söylemiştir: 
"Sizler timdi imparatorluğun her 

tarafından toplanan mühim Britanya 
kuvetlerine iltihak ettiniz. Bu kuvet

lerin yalnız adedini arttırmakla kal • 
mıyonunuz. Onlara manevi kuvet de 

ilave ediyorsunuz. Salimen geldiniz. 
Bu, bahriyemizin kudretine delildir." 

Aydın belediye meclisinde 
Aydın; 1. a.a. - Nisan devresi içti

malarını yapmakta olan belediye mec
lisi belediyenin ve elektrik müessese
sinin 940 mali yılı bütçesinin müzake
resini bitirerek devre mesaisine niha
yet vermittir. Kabul edilen belediye 
bütçesinin yektlnd 122.650 ve 4}ektrik 
btitçeaiıün yek<tnti 23.500 lira• 

R. APAK 

(U) Eslr.i Danzig ayan reisi olup (Jlit . 
/er) le geçinemediğinden öturu Amen"ka· 
ya savuşan ve orada "Hitler bana dedi Jci" 
adil çıkardığı kitabmda baZI ilşaatt.ı bulu
nan Hermann Rausehning, kitabmm 163 
üncü saylasmda, Hitler'in ağımdan şoyle 
yaZ1yor: "Bu baskm hareketi cüretkarane 
ve lalr.at ne enteresan bir h11.reket olacak • 
t1r. Beşer tarihinde misline tesadüf edil • 
miyeeek bir harele.et. Harp filosunun hima
yesinde ve hava lcuvctlerinin mıitelcbil 

yardımı ile bir sürü ani hücumlar yapaca • 
fım. Hıç bir yerde, isveçiiler, bu taarruza 
lcarşı müessir bır mudafu yapamıyacak -
lard1r. Bu darbelerden biri veya bir kaçı 
muvallıkiyetsizliğe utrısa dilu bedellerin 
büyük lcısnu elde edilecek ve şüphesiz li 
elde edilenler, bizden t1tlr.rır geri-ye alını • 
mqaoııtn ... 

Yazan: Ne§et Halil AT AY 

TttRKİYE 

- ( Radyo Dlfilzyon Posta.lan ) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 

m. 1G48 
~1.70 m. 
19.75 m 

( Dalga Uzunluğu ) 
182 Kes /120 

9465 Kc ./ 20 
151!'a Ke ./ 20 

Kırmızı derililer arasında 
PERŞEMBE: 2.5.1940 

12.30 Program, ve memleket &aat 
12.35 Aıans \'C meteorolojı haberle 
12.50 Muzik. Çalanlar: Cevdet Koza 

Bunların sayısı 340 sene içinde 
850.000 den 320.000 e kadar düşmüş! 

cihe, Ruşen Kam. 
1 - O kuyun: N cemi Rıza 
1 - M. Cclilettın - beyatı 
(Nari fırkat şuelı baş oldukc 
2 - Mustafa Çavuş • beyatı 
(Canım tezdir). 
3 - Dede - beyati şarkı: (Nı 
aşkın ile feryat edeyım). 

Amerikalılar ıimdi hem onların, hem de baflolar 

denen hayvamn neslini korumak i~in tedbir alıyorlar 

4 - Halk turkusu: (Yıldız). 
S - Şevki - huseyni şarkı: ( 
oku). 
6 - Hüseyni saz semaisi. 
II - Okuyan: Muzeyyen S 
1 - Taksim. 

Yellowston National park: "Wyo
ming devleti" - Hot spring'den bu
raya kadar (bin kilometreden fazla) 
3250 kademden 13 bin kademe kadar 
yükseldik. yolun büyük bir kısmı or
manlar "Black Hills, Big Horn, 
Grond Teton ve Shoshon ormanları" 
ve parklar "Wind Cave, Custer, Te
ton ve Yellowston parkları" içinde 
geçti. 
Dağ ve orman tabiati dünyanın pek 

az yerinde bu mıntakada olduğu ka
dar güzeldir. 

Toroslar üzerinden Ulukışla - Po
zanti - Tarsus yahut, Karaman • Nam
run - Silifke arası gibi. Yalnız bu 
mıntakada göl, sıcak ve soğuk menba
lar çok. Zaman zaman da iki dağ a
rası Erciyeş - Pozanti arası kadar a
çılıyor. 

Arz ve tul daireleri arasındaki 
farklar göz önünde tutulmak şartiy
le Birlesik Amerika coğrafyası Tür
kiye coğrafyasına çok benziyor. Me
sela ben; Atlantik sahillerinde Kara
radcniz sahilini, şimal şark vilayetle
rini, cenupta garbi Aanadolu'yu. Ka
liforniya'da da Toroslar ötesini hatır
lıya hatırlıya dolaştım. Orta Ameri
ka da orta Anadolu gibi sıcak soğuk 
cereyanlara dağlarla kapalıdır. 

Tabii menabi müstesna, Amerika'yı 
hiç kıskanmadım. Tabiat ne Atlantik 
sahillerinde Karadeniz sahillerinden, 
ne Kaliforniya'da Toroslar cenubun
dan, ne de Meksika körfezi sahille -
rinde Akdeniz sahil vilayetlerinden 
daha güzel değildi. 

Aradaki fark; hemen müsavi nis • 
bette Amerika aleyhine olmak üzere 
yol ve biraz da nisbi refah 1 Amerika 
gezintisinde bilhassa rakam okuması
nı öğrendim. Yüzlerce üniversite, bin
lerce mektep, milyonlarca hoca, kad· 
ro, bütçe ... 
Şimdi bütün bunlar bana, binalara 

ait kat rakamları gibi yüksek bütçe 
gelirlerinden başka hiç bir şeyi dü
~\indürmüyor. 

·-· 

·d bö 00· b k ı 2 - Beylerbeyli Hakkt - hic ne gı ene 'n n a ıyor ar. kı: (Ahvali k lpzare nigli.h e 
Başlarındaki beyazlar bunlardan 3 - Şevki • hicaz şarkı: (B 

tıbkı ehlileştirilmiş hayvanlar gibi ziılfu he nn tabına). 
4 - Nuri • hıcaz şarkı: (V 

bahsediyorlar; dır takrire h:ıcet). 
_ Çok halim selim şeyler 1 Kimse- s - Divan - hicaz sarin: (D 

ye zararları dokunmaz, her şeye itaat yeıs ılc). 
ederler, akıllarını hiç kullanmamak, 13.30 - 14.00 Muzik: hafif mlhik (P 

18 00 l'rogram, memleket aaat ay kendilerinden hiç bir şey ilave etme- · 
18.05 Mlızik: rııd.ı. o caz orkestrası 

mek şartiyle her gördüklerini yapar- Ibrahim Özgür. Soprano B 
l.ar.... Tuziın'un i:ıtıraki:vle. 

İyi kötü, kabiliyetli ahmak kırmızı 18.40 Konuşma. 
· f b 18.55 Serbest saat. derililer Amerika'da bır sını eyaz- 19.10 Memleket saat ayarı, ajans 

lar için karlı bir iş mevzuudurlar. teoroloJı h berlcri. 
Nevyork sergisine bunlardan bir kaç 19.30 Muzik. Çalanlar: Vecihe, 

Kozan, Ru en Kam. 
grup getirmişler para ile teşhir edi- ı _ Okuyan: Mustafa ÇaiW: 
yorlardı. Köylerinde veya kampların- ı - Hu.: am peşrevi. 
da da beyazlar vardı. Bunların doku- 2 - Medeni Azız • hiluam 

(Deı;ildı boyle evci). 
dukları kilimleri, ördükleri hasırlarıı 3 _ Fa':ı: Kapancı _ h!lzA'lll 
boyadıkları tahta veya kumaş eşyayı (Seni gordu o şafak). 
topluyorlar - galiba eşya mübadelesi 4 - Hakım • huzzam ıarla: 

mus geceler). 
suretiyle - tutturabildiklerine satı· 5 - Yesari Asım • suzinak 
yorlardı. (Ayn duştum sevgilimden). IJı 

6 - Rahmi bey • suzinak pr!IS ra 
Bunların sayıları on altıncı asrın siri hasret etti gonlümil). 

başında 850 bin kadarmış. 1930 a ka- II - Okuyan: Radıfe Erten. 
dar azala azala 320 bine inmişler. Şe- 1 - Lemi· n'havend &arkı: ( 

b çıkarırdım). 
hirlerde, ilhassa ispanyolların çok- 2 _ s. Kaynak _ nihavend 
luk bulundukları cenup şehirlerinde (Kirpiklerinin golgesi). 
bunların beyazlarla karışanlarına, na- 3 - S. Kaynak • neveser 

(Hicranla harap). 
diren de şehirlerde beyazlar gibi ya- 4 - Dede_ mahur tarltt: 
şıyanlarına rast geldik. Hayatiyetle- yik mi). 
ri hemen hiç kalmamış gibi. Pek az 5 - Latif • mahur şarkı: 

hm bir gonca leb). 
çocuk yapıyorlar ve çok basit yaşa - 6 - Saz semaisi. 
dıkları için çokça ölüyorlar ve bir 20.15 Konu'!ma (sıhat saati). 
türlü artamıyorlar. 20.30 Muzik: fasıl heyeti., 

Amerikalılar bunların Amerika'ya 21.15 Muzik: N ejat Alt;. fıyatr: 65.Z 

ı 
mıın soloları. ""' 220 adet oto 

Pasifik'i gccerek Asya'dan geldikleri- 21 •40 Muzik. , ... . ,:; eb:ıdmda 60 ad 
ni söylüyorlar. Buffalo'ya "Wyo- 22.15 Mem:ın:. dış, 3.2X6 ebadında 2 

· 'd k"' ··k b' ı · " · k ·· ri. ve dııı. 600Xl6 ebadında 
mıng e uçu ır şe ur gırer en o- .. '"',m iç ve dış lastikleri kapalı 
nünden geçtiğimiz bir yerin eskiden r ·;ksıırmeye konmuştur. Eksiltmesi 
kalma adı Kolatepe idi. Arkadaşlar .,.~~ cumartesi. günü snt 11 dedir. l 
d b. · ·· l d" h' ,.1 • •. natı: 4892 lıra 25 kuruş olup şa an ırı soy e ı; teş ır c ... : men. ı..ze· 7 kuruşa komisyondan alınır. Tali 
re Nevyork'a Sr!rt;iyc getirilen klrmı- r.yyen vakitten bir saat eveline 
zı derililerden birinin adı da Naci i- l" rını M. M. V. S:ı. Al. Ko. da 

. I •Ut971) 11993 
mış .. yatı 

. Adr~ık a.lmanlar da. amerikahlar da r~~ır:ı~ı .... ~,L '.lYETL 
ıste ıklerı kadar karışmamış raslar- 1 _ Tüı'l A ER 
dan ve karışmadıkları için üstünlük- dalga 41 44 • .ı-.-------"'h 
lerini muhafaza eden raslardan hah- 2 - TÜRKİ j. ~r. J k 

d b·ı· ı - P.T.T. 253M. ı._ ı ınaca se e ı ır er. 227 M. 
ı-r .. • 

• • • .;~en : 
lzmir' de bahar bayramı -< fNGtLtz RA"~t n 8 aylık 

İ · . 1 H d"" İNGİLİZ Radyo Şirk\· ', ld k z Bu yol da bundan eve ikiler gibi zmır' · a.a. -: avanın un ge~e BroadcasUng Corporat o~u a e 
bo b T v bu'"yu"'k b' k su·· , ansızın fırtınalı bır hal almasına rag- terde haber zıe~rlyatı pro \atın alı 

m oş. opragın ır ısmı • , b .. · · d 1 nı '' ·· 
rülere a 1 İki parkt baflolar men ahar bayramı bugun neşe ıçın e A mra ten yuz 

yrı mış. a . ·ı . B" k Saatiyle c • 
vardı. Omuzları başlarından daha tesıt edı me~tedır. ırçok m; tep gu- TURKCE ıs 55 dank e 
yüksek manda gibi sim si ah, sevim-

1 rupları ve aıleler kırlara dagılmışlar- 1NGİLİZCE s.ı5 lpalı 
S . k hmak h 1y Bı"r k dır. Hava bu sabah açmış ve ısınmıştır. ıı.oo iuha ~ 
ız ve 5~. a . ayvan ar. .. .. aç ,, 13.30 ı ooO 

defa suru halınde yolumuzun ustune ,, 15.15 ı. ~ 72. 
çıktılar. Düdük çaldık, gürültü ettik, lzmir'de voleybol şampiyonau : ~~:g~ 25.53, ıOO 1!~ 
ehemiyet bile ve""""'ler. Ne vaziyet- İzmir; ı. a.a. _ Orta dereceli kız 23.45 sat. 
te iseler öyle kaldılar, sonra sersem okulları voleybol şampiyonluğu bu ae- FRANSIZCA 1415 .• arfıatı 
sersem yürüdüler gittiler. Baflolar ne de kız öğretmen okulu takımı ta- 23.00 ta~kt~P 
rın talihleri gibi huyları da Ameri- rafından kazanılmıştır. .. 
ka'nın kırmızı derili yerlilerine pek 
benziyor. On dokuzuncu asırda be -
yazlar garbe doğru yayılırlarken iki
sini de bol bol avlamışlar, birini öte
kinden ayırt etmeden, durmadan din
lenmeden öldürmüşler. Eski piyonye
lerden kalan veya bunların eşyalariy
le süslenen evlerin dıvarlarında baf
lo boynuzları ve kafaları kırmızı 

derililere ait eşyalarla yan yana 
asılıdır. Cody'de "bana göre Ameri
ka'nın en güzel dağ kasabalarından 
biri" ben bu yüzden bir gece sabaha 
kadar gözlerimi kırpamadım. Yatağı
mın baş ucuna iri boynuzlu ve takma 
cam gözlü büyük bir baflo başı, 
yan dıvarına da üzerindeki kanları ve 
çamurları temizlenmemiş bir kırmızı 
derili elbisesi asılmıştı. Bir iki defa 
tecrübe ettim, tam dalacağım sırada 
hem baflo hem kırmızı derili canlan
dılar, baflo cam gözlerini çıkardı 
kendilerininkini koydu, kırmızı deri
li bunun üzerine bindi ve tam kapı
dan çıkıp gidecekleri zaman uyan -
dım. Kendi kendime iyi ki bu bir rüya 
idi, diye söyleniyordum; 

- Amerika'da ev eşyaları çalan kü
çük hırsızlar büyük cezalar görürler! 

Şimdi amerikalılar kırmızı derili
leri de baflolar gibi "nesillerini in -
kırazdan kurtarmak için" himaye e
diyorlar. İkincileri parklara, birinci
leri ormancılık, hayvancılık, çiftçilik 
gibi görebilecekleri basit işlere yer
leştirmişler. "lndian reservation". Yo
lumuzun üzerinde bunlardan da bir i
ki tane vardı. Gittik gördük. Resimle
rinde, filmlerde olduğu gibiı başların
da renk renk boyanmış kuş veya kaz 
tüyleri, yarı çıplak, yüzleri vücutları 
boya veya bıçakla çızilmiş geniş ab
lak yüzlü, koca kafalı, hatlarına na
-zaran küçük vücutlu, kirli bakır renk
li insanlar. Baflolar gibi hareket -
ais, baflolar kadar mla1.119ııı. ple -

A. LEVAZIM AMIRLlGI 

Taze bakla alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 35000 kilo taze baklanın açık ek· 

slltmcsl 3-5-1940 saat 15 de Ankara LV. 
llmlrllği satın alma komisyonunda yapı • 
lac:ıktır. 

2 - :Muhammen bcdcll 3150 lira llk te· 
mlnntı 23G Um 25 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görUlUr. İslC'klilcrln kanuni 
vesika ve teminatla belll vakitte komla · 
ron•ln buhınımılnrı. (1802l ll798 

Elektrik malzemesi ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 32 kalem elektrik malzemesi pazar

lığı 2.5.940 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği 
merkez satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Keşif bedeli 1189 lira 70 kurustur. 
Kati teminatı 178 lira 46 kuruı;tur. Ke$if 
komisyonda görulur. (1976) 11 !#80 

ahnacak 

İZ MİR 
ENTERNASYONAL FUARI 

HAZIRLANINIZ. 
20 ağustos • 20 eylül 

1 9 4 o 

Ankara Ha}kevinde 

Konser 
Keman Virtuozu 

Anni Delman tarafmd 

Zengin proğraml 
Piyanoda : Ferdi Statz 

5 Mayıs 1940 pazar akş 
saat 21 de Yoğurt 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

i Biletler : Yeni Sinema kişe• • 
I satılmaktadır. 

1 - 90.000 kilo yogurdun kapalı zarfla 
eksiltmesi 17.5.940 stınt ı 5 de Ankara Lv. 
imirliı::i satın alma komisyonunda yapıla-

.................................... ___ ,... 
caktır. ,,,, .. , ... , ....... , 11111,,11 • 1111 .. ,1• 

2 - Muhammen bedelı 22500 lira ılk te- • 
minııtı 1687 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
komisyond3 görülıir. Jçinde kanuni ve ti· 
earet odası vesikalar da bulunan kanuna 
uygun teklif mektuplan saat 14 de kadar 
kabul olunur. (1980) 11995 

Hayvan derisi sallı• 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Bes hayvan derisi pazarlıkla satılacak

tır. Pazarlık 3.5.940 saat 15,30 da Ankara 
Lv. imirliii aatın alma komisyonunda ya
pılanktır. 

İııteklil:rin belli ftkitte miiraeaatlan. 
~ ı.aooo 

• • 

Paramont ıirketinin 

4 üncü harikası 

ATLAS EKSPRESi 
Cünlerdenberi tekmil 

Ankaralılan 

ULUS Sinemasına akıh 
"'lıı.ı•••a••aaa••••••a••a•••a••a•a••• 



2. 5. 1940 ..._ ULUS 

ORVEÇ'TE v AZİYET Akdenizde tehlike 

ru 

· ~slo-T rondheim arasında 
irtibat tesis edilmedi mi? 

londra hem bu haberi hemde Dombaas' ın Almanlar 
tarafından ahndığı haberini teyit etmiyor 1 

Alnıan ilerleyişi durduruldu 
. < B•şı ı. incı sıylada ) 

erı kar•ı '-- . " ...arsıya durmaktadır. Narvık 
ıntakasında · .. f'k .1 •• k ıae mutte ı ler mevzı ennı 

ım etmektedirler. 
lncılız radyosunun bir iıveç mcnbaın
~ ~&rendicine gore Norveçlilerin Hegra 
a ~sı henuz mukavemet etm:ktedir. Ka -
enın ıarn· . 

ızonu muttehk ve Norveç kuvet-
erı ıle irtibatı temin etmiye muvaffak ol
uıtur. 

~adyo, muhtelif norvcç limanlarına müt 
efıklenn' k . ço mıktarda asker ve malzeme 
raç ettiklerini ilave etmektedir. 

lngüiz tebliği 
Londra, 1 ı.a. - Harbiye Nezaretinden 

ebJıt edilmiştir: 
Doınbaas boliesinde buyiık bir cesaretle 

. uha.r:be eden Britanya kıtaatı duımanm 
Utun ilerleme tefjebbilslerine mukavemet 

ektedir. 
Steinkjer'itı ıimalinde Britanya kıtaatı 

~v.riye iıtlkpfları esnasında faikiyetleri
ıabat :tmişlerdir. Düıman ağır zayiat 

,.enntıtir. 

Harekat 48 •aattenberi durdu 
Londra, l a.a. - İngiliz radyosu s~t 

10 da Norveden alınan son haberlere gö· 
re Gudbrand~al ve österdal vadilerinde 
Trondhelm'a doğru yapılan alman ileri ha
reketinin 48 eaattenbcri durmuo olduğUnu 
bildirmektedir. 

Gudbrundeai vadisinde Dombaaa'a gl • 
den olmendlfer hattının cenubunda muha
rebeler olmaktadır. 

lngilizlere göre aıkeri vaziyet 
Londra, l a.a. - Royter A1aneı bildiri -

yor : 
Londraya gelen en son haberlere göre, 

Norveçtckl askeri harekAt §U noktayı ar
zetnıektedir : 

Narvlk mıntakası: İngiliz kıtaatı Nar -
vlke yaklaomıııtır. 

Nrunsos mıntakası: Londraya gelen dUn
kü tarihli blr hnbere nazaran bu mıntaka · 
da vaziyetin iyi telMtki edildiği söylen • 
mekledir. Dünden bugllne kadar durumun 
deği§tll\"inl tahmin ettirecek yeni bır hııber 
gelmemiştir. 

Stclnkjcrle Nnmsos arasındaki mınta -
kadıı bombardımanlar devam etmektedir. 

. ih Norveç sahilleri boyunca yeni kıtalar 
rld raç edılmiıtir. 

Doınbıı.as mıntalmsı: Störcnle Dombıuı.s
ın almanlıı.r tarafından lşgal edildiğini te
yit eder hlç bir haber nlınnıaınııı olmakla 
beraber, Londrnda bu haberin kısmen doğ· 
ru olması ihtimali söylenmclül'dlr. 

k 

Miitteliklerin İ§gal mıntakan 
geni§liyor 

t bLl~~.dra, 1 a.a. - Harbiye nezareti 
c ıgı : 

~tittefik kuvetlerin Narvikte işgal 
t~~leri .~ıntakalar genişlemiştir. Ha 
c a;.. muttdikler için memnuniyeti 
~~ıp bir, şekilde devam etmektedir. 

-u;\<Un&os da vaziyet değişmemiştir. 
• :l\"ı:ıas mıntakasında kıtaatı -
ııc gınnL . . • 
kurutl k) ~') §ıddetlı hucumlarına 

ır u mu •cm t .. d"k nun tay· t . ,.; c goster ı ten 
ın c tı~ı k"l . 1 d. 

flcrini aynı gtin saat '=f ı mış er ır. 

komisyon reisliğine venfrıY.,ıilat 
ır. · - 'arın 
rtnamcler parasız olarak A k 3'a 

a malzeme dair esinden, Hayd~ a aber 
tesellüm ve sevk şcfliğin'J>~:oım-

tılacaktır. (1830) 118'-"'" 
.- .ıre, milt-

1 •. , Dombaaı· a ·~ar cenubunda 
aa mevzileri i::ı -

• D. Yolları Satın ;'olu bu noktadan 
undan: .,ğru ve ıimalde de 

8.4,940 tarihindrıAm'e doğru ayrılmakta
csh d"l . 1_;;.<>iru ise almanların Dom-e ı mıı:ı o r • 1 k . . · 32195 . ır tını soy eme mevsımsız o-

lıra r 

aınpuller 9.~lcn haberler ve dün gece ya. 
S ~e kapa~, evci İngiltere harbiye n:za-
a ıdare ~ an neıredilen teblig, Britan -

jn alman ileri hareketini yeni 
U iıe gitie durdurduklarını bildiriyordu. 
~ık mu~ik kıta.lar muhtelif noktalarda 

ı. "-n.ı temasa g:çmlıılerdir ve Stok -
ett ' d · t .. - .. ,en ıon haberlere gore e mut e-

ngun .?-ıda mevzilerini pek ziyade tak • 
&gine V bulunmaktadırlar. 
tnamel elm'in ıimalinde düşmanın Sna
avdar~ıun iki cihetind :n yaptıgı ıiddetli 
UCUtiıJar çetın muharebelerden sonra müt
efikler tarafından piıskiırtillmÜlitlir. 

lr Bu cephede fransız dağ kıtaları, Norveç 
hnkçılan ve İngiliz müfrezeleri vardır. 

avarun fenalıfı mühimmat nakline ciddi 
8Urette engel olmaktadır, 

:ar ağır toplarla, tankların ve zırhlı a
ra &!arın hareketini pek ziyade zorlaştır
lllaktadır. 

Naııııoı'a ı;ıkanlan müttefik kıtalar ara
•nıda Çek ve Polonya lejyonerlerinin de 
lllevcut olduğu bıldirilmektedir. 

Dombacu ve Stören'in z.aziyeti 
J) Londra, 1 a.a. - Askeri mahfillerde 
d.0?'haas'ın almanlar tarafından zapudil-
ıııııe d · . . 

d"t• aır verllen haberın teeyyüt etme-
~ ~ ve böyle bir ıeyin tamamiyle ihtimal 

rıcıııde oldugu sôylcnmektcdir. 
d ~toren iltisakı hakkında aynı mahfiller
lae ıllve edıldığine gôre bu ııehrin alman • 
ra~ tarafından i::ıgaii mumkün olmakla be· 
ii ~r bunun da Londra'da teyit edilmedi-

eyan olunmaktadır. 
n· 

relt ıcer cihetten mezk\ir mahfıllerde ıe-
st bu haberin gerekse mtitdik kuvetlerin 

ore " dutıınıı ın SO kilometre cenubunda bulun • 
nı a dair dolaean haberin bir İsveç 
te~~balildan verildiği tebarüz ettirılmek -

ır. 

Cö A.ıkert mahfillerde hasıl olan kanaat: 

1 re Dombaaa'ı kontrol eden İngiliz kıta
~ büyuk bir ihtımalle BreMhanger'in ıi-

111nde bulunmaktadırlar. 

MUltcflk kuvetlerln ynptıklnrı bombnr -
dımnnlnrd:ın vukua gelen hasarııttıın dola
yı alman kıtıuı.tın geri hatlarla muva.salfı -
eı sekteye u#\'rayacajl'ı zannediliyor. 

Mevzuubahis lrtlb:ıtın sadece, Oslo ve 
Trondhclmdcki kUçtlk nlman kuvctlcrl a • 
rasıııda vuku buldu(:u tcbcyylln ettığl tak
dirde alınanlar Oslodıın Trondhcime fa -
sıllı.sız surette asker ve malzeme gondcr • 
mckte btıyUk m{ışkUlfı.t çckeceklerdır. Lon· 
dradaki kanaata göre, almıınlnr bu irtibatı 
temin için çok biiyUk gayretler sarfctmlıı
lcrse de muvasaıtı hatlarından çok uzağa 
gi tmişlerdlr. 

:Mamaf'i bu cephedeki vaziyetin vahim 
!nkat çok karanlık olduğu tasdik edildi -
ğlndcn vaziyetin nasıl inkigaf edeceğine 
dair mütalca yUrUtillmemcktedir. 

Stokholm'den gelen haberlere 
göre vaziyet 

Slokholr-ı l a.a. - Almanların, Domba· 
asla Optail zapt\1\.dlklcr inl söyledikleri , fa
kat, bu iki §chlr arasllıda bulunan Hjcrkln
den bahsetmedlkleri Stok!"!Jl.rrıde tebarUz 
ettirilmektedir. Almanlar Opdal ile Stö -
ren arasında her hangi mühim bir nokta
yı işgal ettlklcrlnı de iddia etmiyorlar. 

TrondheJmln şlmal mıntakasında, milt · 
tefiklcrln Stelnkjer ve Snaasok etra!ında
kl mevzilerini muhafaza ettikleri ıı!lylcnl· 
yor. Bu rnıntakılda devriyeler arnsında ba
zı faaliyetler olduğu fakat muharebe ya • 
pılmadığı haber vcrlllyor. 

Namsos dün oiddetll bir bombardımana 
tutulmuştur. 

Narvlk mıntakasında, almanların, yiye -
cek sıkıntısı çekmlye b~ladıklan söylen -
mcktcdlr. nu sebeple ellerindeki bUtun e -
s.lrlerl İsveçe geçırmektedırlcr. Bu 6\II'et
le tahliye edilen Norveç esirleri almanla -
rın Narviktc bir ha!tadan fazla tutunamı
yacaklarına kanaat getırdıklerlnl anlat -
maktadırlar. Narvikteki alman kıtaatı ku
mandıınının ani ııurette ortadan kaybolma
sı, hararetli dedikodular uyandırmaktadır. 
Kumandanın gemi ateeçlsl kıyafetine gire
rek İsveçe kaçtığı hakkında ııaylalar do -
!aşıyor. 

Alman tebliği 
Berlln, 1 a.a. - D.N.B. Ajansı bildiri • 

yor : 
Alman ordulan b3§kumandanlıtı tebll -

ğı: 

Nor\"eçtekl alman kıtaatının ileri hare
keti devam etmektedir. DUn Trondheim 
yakınında rnUsademeler olmuatur. Lllle • 
hammf!l"ln §imali garblsıne giden Norveç 
askerlerlnln sayısı, dünkü tebliğde göste -
rllen sayıdan fazladır. Bunlar, ikinci Nor
veç fırkası olup, muhtcllf alaylara mcn
ııup 200 subay, 3SOO erat ve bunlardan baş-
ka 40 lngillz t<?sllm olmuıııardır. 7 top, 25 
mitralybz ve 250 otomobll lgtlnam edıl • 
mlgtlr. Ayrıca dfl.ğlarda Lomen clvannda 
Fngern<?sle Sogncfıord arasında 1200 ki§i 
teslim olmuştur. 

Hava ordusu, Namsos açıklarında, ingi -
ıız gemilerine nıuvaffakiyetıl bir taarruz 
yapmıştır. Orta çapta iki bomba blr kru -
vu.örU tam isabetle batırmı§tır. Blrincl 
sınıf diğer blr kruvazör bir bomba isabe -
ttyle ciddi surette hasara uğramııtır. Bunu 
müteakip bir inglllz torpidosu ile be§ nak
liye gemisi batınlmıııtır. 
Diğer beş nakliye gemisi atır haaara 

utramıılardır. 
İnglllzlerln Stavangere yaptıkları bir ba

v. taarruzunda avcı tayyareleri ve hava 
dafl bataryaaı aeklz düıman tayyareai dU
ıUrmÜ§l erdlr. 

Oslo civarında Fornebu tayyare karar -
gdhına, 30 nisan gecesi yapılan bir hücum
da, hava da!I bataryası bir inglllz tayya
reııl düşUrmüştUr. 

İngilizlerin, ı mayıs gecesi, aynı tayya
re karargAhına yeni bir taarruzunda pek 
az hasar kaydedilmiştir. 

Almanlar Röroı'dan çekildiler 

...... 
Bt u mahfillere ıore, almanlar Dombaaa -

1 oren demiryoluna ıon zamanlarda buz -
arı eriyen dağ yollarını takiben ıark ve :arp lıtikametı:rinden ilerlemiıterdir. Fa-

Stokholm, 1 a.a. - Norveç ajansı
nın bildirdiğine göre, Norveç müfre· 
zelerinin Röroa'a girmesi üzerine al
man kıtaları bu şehirden geri çekil
mi~lerdir. Alman kıtaları, Tynaden 
de geri çekilmiıterdir. niıı 

•111 

at arazinin arızalı olması yüzünden al -
~ların bu mıntakada muıkilltla ilerledi

muJıakkaktır. 

11 alman bombardıman 
tayyaresi tahrip edildi 

Stokbolm 1 'ld' . .. re d • a.a. - Haber ven ıııne go 
.. ~ 1 i1n ıece, Hartvick tayyare kararılhı 
ft \adet büyuk alman bombardıman tays:;: tahri~ edilmiıtir. Diler taraftan, 
..: a lraleaı, müttefik ordularla irtibat te 
-• •tnı· ııaaİ ~ bııl~r. Kale muhafıslan, nor-

.-ılde ıqe eclilmektedil\ 

Hegra kalesinin mukavemeti 
Londra, 1 a.a. - İngiliz radyosu

nun bildirdiğine göre, Hegre kalesi 
üç haftadanberi, düımanın tazyikle
rine mukavemet etmektedir. 

Almanların Snaa götü mıntakaaın· 
da yaptıkları ve müttefiklerin geri 
püskürttükleri hücum hakkında da, 
ineilia rad:J.OMıı buradaki ~ b~ 

ihtimalleri artıyor 
( Başı 1 inci say/ad• ) 

kendisine muhtaç oluduğu mevadın 
büyük bir kısmına geçit teşkil eden 
iki mühim yol olan Cebellittarık bo
ğazı ile Süveyş kanalını bilkuvc kon
trol etmekte olduğu İtalya'nın mec -
hulü değildir. 
Aynı mahafil, seyahat yolunun u

zamasının lazım olan mevadın muva
salatını tehir edeceğini, fakat diğer 

taraftan gemilerin Akdeniz yolunun 
nisbeten dar olan kanallarında uğra
ması muhtemel olan ani taarruzlar 
karşısında kalmaktan masun buluna
cağını ve bu taarruzlara karşı daha i· 
yi himaye edileceğini ilave etmekte· 
dir. 

lngiliz ticaret gemilerinin Akde
niz yolundan çekinmelerinin 

manaıı nedir? 
Nevyork, 1 a.a. - Bu sabahki gaze

telerin dikkatini celbeden iki hadise 
vardır! 

1 - Mütefiklerin Norveç'te uğra -
mış oldukları müşkülat, 

2 - Akdenizdcki ingili7. t:c.aret ge
milerinin geri çekilmesi. 

Nevyork Herald gazetesi, mühim 
menabi elde etmek arzu ettiği takdir
de Almanya tarafından hazırlanmış o
lan yeni darbeye iştirak suretiyle mı.i
cadele etmek mecburiyetinde bulunan 
Musolini'nin müşkül vaziyetinden bah 
sedcrek diyor ki : 

İngilizler, ticaret filolarını Akde -
nizdcn çekecek olurlarsa bunun ifade 
edeceği mana, Musolinin'in müdahale 
etmek üzere ouduguna kani bulun -
maları olacaktır. Yahut harekete geç
tiği takdirde Akdenizdeki ingiliz fi
losunun harbe amade oldugunu ve 
bahri kuvetlerin Norveç'in dar kör -
fezlerinde olduğundan daha müessir 
bir surette harekete geçmek imkam
na malik bulunduğunu Duçe'ye ihtar 
etmek istemişlerdir. 

Nevyork Times diyor ki: 

Bu, çok mühim bir darbedir. Fakat 
bundan İtalya'nın Almanya'nın yanı
başında harbe atılacağı ve küçük bi· 
taraf devletlerin alınan istekleri ö -
'1Ünde teslimiyet göstermcğe şitap e· 
dcceklcri neticesi çıkarılamaz. Mütte
fiklerin bahri satveti bilkuve masun
dur ve kahir bir vaizyettedir. Halbu
ki Almanya'nın deniz kuvetlcr i Nor
Yeç harekatının bidayetinde müthiş 
dar~lere maruz kalmıştır. 

Bir alman veıikcuında ltalyanın 
Akdeniz.deki tehditlerine dair 

iladeler 
Alman cephesi, ı a.a. - Havas a

jansından : 
Avrupa ve başlıca alman kolonile

rine tevzi edilmekte olan haftalık al
man vesikasının 27 nisan tarihli niıs
hasında ezcümle şöyle denilmekte -
dir: 

"Almanya için Norveç'in işgali, sa
dece müttefiklerin Almanya'yı yan -
dan tehdit etmelerine mani olmak ve 
müstakbel planların tatbiki için Al
manlara üssülharekeler temin etmek 
ve bilhassa Atlas okyanosu istikame· 
tinde hava ve denizaltı taarruzları i
çin müracaat edilmiş bir vasıtadan 
başka bir şey de~ildir. 

İskandinavyadaki harekat, mütte -
fikler için de birer "vasıta., dan başka 
bir şey değildir. İskandinavya'da fa. 
ik bir hava kuveti ile faik bir deniz 
kuvetini karşı karşıya getiren hem 
siyasi ve hem de askeri bir mesele kar 
şısında bulunuyoruz. 

Bu mesele, son derece ehemiyeti 
haiz bir meseledir. Zira, Almanların 
ümitleri tahakkuk ettiği takdirde si
yasi ve: sevkülceyşi münasebatta İngi
liz aleminde çok büyük zararı dokuna
cak olan bir tahavvül hasıl olacaktır. 

İskandinavya hadiselerinin ehemi -
yeti, bu hadiselerin diğer devletler ve 
bilhassa dört büyük bitaraf devlet, 
yani İtalya, Rusya, Japonya ve Ame
rika üzerinde icra edeceği tesirlerde 
mündemiçtir. 

T aymiı'in mütaleaları 
Londra; 1. a.a. - İtalyanın durumu 

hakkında ileri sürdükleri mütaleala • 
rında İngiliz gazeteleri, İtalya'nın, 
Norveç hadiselerinin alacağı şekle gö
re bir karar ittihaz edeceği fikrinde -
dirler. Times gazetesinin diplomatik 
muharriri diyor ki : 

" İtalyan ricali tarafından söylenen 
tehditkar ifadeli nutuklar, gazetele -
rin aleyhteki neşriyatı, italyan ta
lebelerin Yugoslavya aleyhinde yap • 
tıklan nümayişler, sulh taraftarı ital
yanlar arasında kuvetli endişeler u -
yandırmıştır. İtalyan ricali harbe mü. 
dahale niyetinde iseler, bu cihet, itaı. 
yanları düşündürmek iktiza eder. Öte-

larının, yakındaki koyda bulunan tor· 
pido muhriplerinin ateşi himayesin
de hareket ettiklerini söylemiştir. 

İngiliz radyosu nihayet, alınan kıta
larının ileri hareketinin Röro. ile 
Stöm arasında durmuı olduiunu da 
bildirmİ§tir. 

ki harplerde kati amil, ingiliz bahriye
sinin faikiyeti olmu~tur. " z 

Daily Telegraph gazetesi de fÖyle 
yazıyor : 

" İtalyan gazetelerinin neşriyatı, 
Norveç meselesinden daha şümullü bir 
başka meselenin her an ortaya çıkma
sı ihtimali bulunduğu hissini mütte -
fiklere vermeğe matuf büyük bir blöf. 
tür. ,. 

ltalya na•ıl haberdar oldu? 
Roma; 1. a.a. - Royter ajansı bil -

diriyor : 
İngiltere'nin, Akdeniz'de aldığı ih

tiyat tedbirlerinden, yalnız İngiltere 
radyosu neşriyatını dinliyen italyan -
lar haberdar olmuşlardır. 

Bazı resmi mahafil, bu sabah, bu 
haberden malCımattar bulundukları gi
bi, İtalyan radyosu da, bu sabahki bü!
teninde hadiseyi bahis mevzu ctmıı 
değildi. 

Ayni haber sabah gazetelerinde çık-
mamıştır. 

ltalyan nazırlar mecliıi 
Roma; ı. a.a. - Nazırlar meclisi, 

dün sabah Mussolini'nin riyaseti al -
tında toplanmıştır. 

Her ayın ilk günlerinde bu kabil 
toplantılar yapılacaktır • 

idari kararlar mı? 
Roma; ı. a.a. - Buğün Duçe'nin ri

yasetinde toplanan kabinenin idari bir 
takım kararlar verdiği söylenmekte -
dir. Bu kararlardan biri, harp kazanç
ları üzerinden vergi alınmasına dair -
dir. 

Kararnamede, halihazır Avrupa va
ziyetinin, fevkalade kazançlar temi • 
nine müsait oldugu zikredilmektedir. 
Yeni vergi bu gibi kazançlardan alı -
nacaktır. 

ltalya • Macariıtan iktııacli 
görüımcleri 

Roma; ı. a.a. - İtalya ile Macaris
tan arasında iktisadi müzakerelere de
vam edilmektedir. Gazeteler, İtalyan 
mtibadelat ve münak~Iat nazırlarının 
pek yakında Budapcgte'ye gitmelerine 
intizar etmektedir. 

ltalya gazeteleri mütalea 
yürütmüyor 

Roma, 11 a.a. - Reuter ajansı bil • 
diriyor: 
Öğleden sonra çıkan gazeteler, tn

giltere'nin Akdenizde almıya karar 
verdikleri t edbirleri neşretmekte ve 
fakat mutalea ilave etmemektedirler . 
Amerika ıeliri ltalya'dan izahat 

iıtedi 
Roma, 1 a.a. - B. Musolini bugün 

Amerika birleşik devletleri büyiık el
çisi Philipps'i kabul etmiştir. 

Amerika Büyük Elçiai B. Philipp· 
ıin B. Muıolini'yi ziyaretinin sebe
bini, öğrendiğine göre, entcrnas~o

nal vaziyetin ve bilhaaaa Akdenız
deki vaziyetin inki§afları karıısında 
İtalyan niyetleri hakkında malumat 
almak arzuau tctkil etmittir. 

Musolini - Philipps göri.ışmesinden 
sonra havas muhabirinin Amerika bil ' ~ yük elçiliği mahfillerinden topladıgı 
intiba, İtalya'nın gayri muharip vazi
yetinde bu yakınlarda her hangi bir 
değişiklik vukua gelmiycceği merke
zindedir. 

Kont Ciyano /ngiliz 
maılahatgüzariyle kon uftu 

Roma, ı a.a. - Kont Ciano, İngiltere -
nin Roma maslahatguzirı Sir Noel Char -
les ile uzun bır gôruımede bulunmuştur. 

Royter muhabiri bıldiriyor ki, Cıano -
No:l Charleı mülakatı, çok samiml bir ha
va içinde cereyan etmiı ve yalnız bir ha • 
ber alma mahiyetim haiz bulunmu~tur. İn
giliz maslah:ıtgUzarı tarafından Kont Ciı
no'ya herhangi bir nota verilmemiştir. Bu 
gorüşme esnasında notalar teati edılmiş ol
ducu hakkında.ki haberler asılsu:dır. 

Roma'daki İngiliz mahfilleri fU 
fikirdedir ki, İngiliz gemilerini Ak· 
denizden batka yoldan ıevketmek 
hususundaki İngiliz karan ne İngi
liz • İtalyan münasebetlerinde, ne 
de her iki memleketin karıılıklı 
menfaatleri ile alakadar hattı hare
ketlerinde her hangi bir değitiklik 
tazammun etmemektedir. 

ltalya tedbirleri •Ülıunla 
karııladı 

Roma, 1 a.a. - D.N.B. Roma ıiyasi 

mahfilleri, ingiliz amirallik dairesinin Alc
dcnizde aldığı t:dbirler hakkında diyorlar 
iti bu tedbirler, İtalyan hükümet ı:nahfille
rindc tam bir sük\in ile karşılanmıitır. E -
ger İngiliz hukümeti bu tarzda tedbirler 
almak mecburiyetini hısııetmiıı ise, bu yal
ruz lngiltere'yi alakadar eden bir mesele· 
dir. Bu aur~tle hareket etmekle Londra, 
ıemileri.nin daha uzun bır yol tutmaaından 
doğacak fazla masrafları iktiham etmekte 
ve aynı zamanda bundan tevellüt eyliyecek 
fakat İtalya üzerinde hiç bir tesiri ol:nı -
yacak bulunan daha had endiıe havasının 
mesuliyetini de üzerin: almaktadır. 
Şimdiye kadar Roma'ya uğramakta olan 

yakın ve orta prk İngiliz hava aeferlerl 
kumpanyaları tayyareleri, işarı ahire ka -
dar ltalya'da tevakkuf etmiyeceklerdir. 

Mıaır'da miJalaa tedbirleri 

Kahire, 1 a.a. - Akdeniz vuiyetind:ki 
kararsrzlık ıcbebi:ylc, Mısrr'da ban müda
fM~tri tWw ..... 

Başvekilimiz petrol 
mıntakasını gezdi 

( Baıı 1 inci uy/ad• ) 

Petrol mıntıkasında tetkikler: 
Diyarbakll', 1 a.a. - Bu sabah trenle Bismil'e giden Başvekili

miz, otomobille yollarına devam ebnitler ve saat 11 de Raman 
dağmdan petrol mıntakasrna muvasalat eylemitlerdir. 

Burada teıiıat görülmüı ve üzerinde etütller yapılmıfhr. Bq· 
vekil nümune olarak kuyudan çıkarılan petrol hakkında müte
hcmnsların verdikleri izahatı dinlemiştir. 
Öğle yemeğini petrol kampında yiyen başvekilimiz, saat 14 de 

Diyarbakır'a müteveccihen harf'ket etmitlerdir. 
Gidi, ve dönütleri eınuında Basveki!in geçeceğini haber alan 

kövlüler yollara çıkmıtlar ve tezahüratta bulunmu.lardır. 
Başvekil yeni yapılan muhaeir köylerind,.. tevakkuf ~derek is. 

kan va7.İyeti hakkında izahat almışlar ve köylülerin dileklerini 
dinlemi~lerdir. 

Saat 2o de Diyarbakır'a d&nen BMvekilimiz iktisat vekili il. 
birlikte Erzincan'a doğnı hareket etmişlerdir. 

Yeni sondaj idn Medi~fen tahsisat istenecek: 
AnkaTa, 1 a.a. - Petrol sahasını tetkik etmekte olan sayın 

Ba5vekilimi:r. Doktor Refik Saydam, Bismil' den aıağıdaki telgrafı 
ç~ıişlerdir: 

"Rl'man davtT'lda yapılmakta olan sondajın bugünkü vaziyeti, 
mütehas11111Rrın kati ifadelerine göre, bir petrol mmtakasmın te
zahi;rüdür. Mrnhkl\nrn arzi teşekkülünün müsait bulunması hu 
tezı.hüre h1u11mıi bir kıyml"\ Vt>rmektedir. Bunnn hududunu ve ve- • 
r!mini tesbit için d'.'ıha müteaddit sondajlara ihtiyaç vardır. 

Bundan sonraki mesaiye m.ütehasııslarca tubit edilecek prog. 
ram dah:Unde deoam olunacaktır. Bu huauıta icabeden tal.naat 
Büyük Millet Mecliainden istenecektir.,, 

Norveç'deki harp 
Akdenizdeki 

İngiltere - İrlanda 
konusmaları 

:. tedbirler Londra, 1 a.a. - Dün dominyonlw 
nezaretinde ingiliz ve İrlandalı nazır-

( Bışı l. ıncr sıylıdı ) lar arasında ilk toplantı yapılmııtır. 
dar, bitaraf kalmak veya müdahale- Bu husustaki resmi tebliğ neıredil-
de buluamak mücadeleıinin had bir miştir. 
safhaya girdiği haber verilmekte· B. Eden toplantıya riyaset etmit
dir. Faşist rejiminde isim ve tııhsi· tir. Bu tplantıda İngiltere ile İrlanda 
yet aahibi birçok kimıeler mukadde· arasındaki ticaret münaaebetleri mil
rat aaatinin çaldığmı ilan etmiıler· zakere mevzuunu teşkil etmiıtir. 
dir. Bazı tahminler bütün bu nu· l Gelecek günler zarfında yeni top • 
tuklara ve neşriyata bir blöf, bir \lantıların yapılmasına dair mutabakat 
ıantaj veya nümayiş eseri gibi bak· hasıl olmuştur. 
mağı, bazıları ise bilakis bütün bun· ----
larm, müttefiklere karfı, yahut, her Garbi Franıada alarm 
hangi bir komıu aleyhine yapılmak 
istenen bir hareketin hazırlığı gibi 
telakki etmeği tercih ediyorlar. 
Eğer vaziyet tereddüt edilecek gi
bi olmasaydı, İngiltere'nin ıarki Af· 
rika ve Asya'ya gidecek gemilerini 

Paris, 1 a.a. - Dün Fransa'nın batı 
bölgeıinde saat 16 da hava tehlikeıl 
iıareti verilmiştir. Tehlike vaziyeti 
45 dakika sürmüştür. 

Cebelüttarık ve Süveyf yerine Omit J'""111111111111 1111111111n1111nuı\. 
bumundan dolaıtırmak karannı • 
vermiyeceğine ıüphe yoktu. İngil-
tere Akdeniz'de vuzuh istiyor ve bu 
vuzuh kendini temin edinceye ka· 
dar, bugünden yanna bir ltalyan 
müdahalesine kartı tedbirli bulun· 
maia ehemiyet veriyor. 

Aceba bu müdahale hakikaten 
Norveç hareketinin kati bir neti-
ce almasını mı bekliyor? Kııtanberi 
birçok kimselerin tahmin etmit ol
duğu, bir alman yaz planmın, Da
nimarka ve Norveç tecavüzü ilk • 
aafhuıdır da bu ıafha, ittiri.kli ve
ya ittiraksiz baıka istikametlere 
doiru inkiıaf mı edecektir? 

Her halde Avrupa'da bitaraflrim 
hiç bir emniyet ifade etmediğini cö
ren bütün küçük devletler, milli 1 
müdafaa tertiplerini tamamlamak
ta, ve bir tecavüz hamleai için adeta 
saat aaymaktadırlar. 

Göründüğüne göre bugünkü al· 
man davası, müttefikler büyük 
harp hazırlıklarını tamamlamadan 
evel, Avrupa kıtaıında, uzun bir E 
mukavemet harbi için, bütün mü- : 

• • • 

1 KiSi 
Büyük Ask Romanı 

YENi ÇIKTI 
Müracaat yeri : A.Ha 

Kitapevi 

• Fiyab 100 kuruı • 

Ulua'da tefrika edil· 
diği aırada büyük bir 
alaka ile takip edilen 
ve çok düzgün ve lıcıv· 
rak bir üslüpla türk
çeye çevrilen bu gil
zel romanı lcarileri
mize tavsiye ederiz. 

• 

• 

sait vaziyetleri elde etmek, hayat ! 
ıahasının her fethini, Danimarka ~ .................................... ,,r 
ve Norveç'te olduğu gibi, bir mü· 
daf aa zarureti halinde göstennek, 
fütühatmdan ltalyaya ve Sovyetler 
Birliğine hiaaeler vererek onlan 1 

ıusmağa, yahut kendiai ile bera
ber hareket etmeğe ıevketmek, ve 
"itte hedeflerime vardım, kudre· 
tiniz varsa geliniz de geri almız 1,, 
diyerek siliıh çatılarının arkasında 1 
nöbet beklemektir. 

Büyük harpte de, bu ve bunun 
fazlası olmuıtur. Fakat hiç bir 
mevzii zafer, itıal veya iıtili., 
harp neticesini, kati, aon ve bü
yük kuvetler hesaplaımaarna bağlı 
kalmaktan kurtarmamııtır. 

Bu harbin kJSa olacağmı zan, ve
ya öyle olmasmı temenni edenleri 

hayal ıulnituna uğratacak birçok 

maceralar beklenebilir. En doiru· I 
au, ti.li safhalara ait bütün ihtimal
leri cöz önünde tutarak, sinir, haıi· 
nt •e akrl ıaf lılmı yıpranııtan ko
rumaktır. 

Eczanelerin nöbet 

cetveli 
l-S-940 gununden 31·5-940 akp.mma 
kadar eczanelerin gece nobet cetveli 

1 - Sakarya ve Halk 
Eczaneleri 

2- Merkez eczanesi 
3 - Ankara ve Çan-

kıya eczaneleri 
4- Ege ve Yenlschir 

1 8 u 22 29 
2 9 16 23 30 

3 10 17 24 31 

Eczaneleri 4 11 18 25 
S - Sebat Eczanesi 
6 - latanbul ve Ce-

heci Eczaneleri 
7 - Yeni Eczane 

5 12 19 26 

6 13 20 27 
7 14 21 28 

Pazar ıeceleri nobet alan e<:zanA! -
ler pazar aunli de nobet'i olarak a
~ık bulunmak mecburiyetindedir. Di
ter eczanelerin pazar ıünleri ihtiyar! 
olarak tatil yapmalan kabul edil • 
mittir. 



Nurettin Ergi.iven atölyede çalışmaları takip ediyor 
' 

PLASTİK SANATLAR A TOLYESi 
Üç sanatkar gencın 
güzel bir teşebbüsü 

y enişehir'de İsmet İnönü caddesine bakan gü-

zel evlerden birinin dıvarında birkaç aydan

beri şu levhayı okuyoruz: Plastik SanatJar Atölye

ıi... Ve altında güzel sanatlara müteallik sergiler 

münasebetiyle ismini sık sık duyduğumuz bir sa
natkarımu:ın adı ... Usta bir mimar elinden çıktığı 

belli olan bu iki katlı evin bahçesini güzel çiçekler 

süsJüyor. Daha karşıdayken, anlıyorsunuz ki ince 

zevklerin topluluğu içindesiniz .. Fakat, hele içeriye 

giriniz. 

"Pla~tik Sanatlar Atölyesi,, tanımağa ve takdir 

edilmeğe değer bir müessesedir. Bunun içinde te

lakkileri birbirine uygun, görü§leri ve duyuşları bir
birine yakın sanatkarlar çalışır ve çalıştırırlar. Bel

ki yazıya "Pliistik Sanatlar,, ın tarifiyle başlamak 

llzımdı. Fakat biz, içerideki çaJışma salonlarını bir

likte dolaştıktan ve Nurettin Ergüven'i dinJedikten 

aonra bu tarifi birlikte yapmak istiyoruz. 
Şinasi Barutçı: bir talebenin çalışmasını 

takip ediyor 

Türkiyede plbtik sanatların te -
rakki ve inkişafı için ba~ta Halk 
Partisi ve Maarif Vekaleti olduğu 
halde resmi teşekküllerin geniş mik
yasta faaliyet sarfettiklerine şahit 
oluyoruz. Demek ki, memleketin sa
nat hayatı üzerinde müessir karar -
1ar almak mevkiinde bulunanJar bu 
lüzumlu teşvike başlamış bulunu -
y rlar. Halkevlerimizde sık sık a
çılan resim ve heykel sergiJeri ve 
bu sergilerin günden güne daha öz· 
lü eserler kazanması bu teşvik ve 
tergibin ne kadar muvaffak neti -
celer vermekte olduğuna şahittir. 

PlAetlk sanatlar aWtyesi bu resmt 
mUeeseselerln çalı§malanna mütevazi 
bir yardımcı olmıı.k gayesindedir. An -
karada, gUzel sanatların reııim, hı>ykel, 
ve dekorıısyon şubelerinde tahsil ederek 
ihtisas yapmak lstiyenler için bu atöl -
ye en genlD imktı.nlnr hazırlamıştır. Ve 
bu samlm! gayeyi takdir ettlğl içindir 
ki aldkadarlnr atölyenin tesisini sempa
ti ile k&r§ılamıı bulunuyor. 

Sanat hayatı ileri memleketlerde hu
llURl atfüyeler, daha ziyade akademik 
tedrisatla cephe alan lnkı!Apc;ı hareket 
kilmelerldlr. Fakat, Tllrltlyede husus! a
tölye bu manadan tamıı.men uzaktır. 
ÇUnkU bizd0 , biz.:ımt davıet sanata en 
hür muhiti hazırlamış bulunuyor. Diğer 
tarnftan pll\ııtlk sanatlar bllhns ~a bizim 
için henüz bekir ve genç bir mevzudur. 

Bir llçUncU Amil olarak da gU:r.el sa -
natlar aknclnııııslnln verinıli, ıııflsbet ve 
ttirk s~natltlı.rlnrı nra.sıııda hiç bir renk -
sfyon yarntmıyncalt faaliyetini zilırcde
bil irlz. Esasen bizde, mllRbet arA,'jlırma 
sahalarında n" !Uzumu kadar talebe, no;ı 
de amatör vardır. Bundr:n bıı.şka Ttirki· 
yede, eanıı.t hareketlerini kontrol ede -
cek sanat Amtnesinln henüz lntaş ha -
llnde bulunması pla.sUk s:.ı.nııtlar atölye
alnl Avrup!ıclald benz,.rkrlnden tamamen 
ayıracak Amillerden biridir. 

p ıa.stık samıtlar atBlyesinln, daha 
bazı lıususiy tkr taşıdığını itiraf 

etmek IAzımdır. Atblye, memleketimiz
de ilk dnfıı huaust ve şııhst bir te -
§"bbUs neticesinde · açılmış bulunuyor. 
Tedris t kla.slktir ve Mıı:ırit vckAlr.tl 
tedrloat proı:;ranıınn uvgundur. Gllzel en
natıar akad misinin öğretim mctoclla -
riyle, kencll mctodlıın arasında yakın -
lık ve bcm:crllk vardır. 

Atölye umumidir. Talebe ile muallim 
yanyana çalışırlar. Bu suretle derıı za
manı haricinde at<llyeye verilen her ne
vi slparlı,ıl re yardım etmek ve talebe
yi pre.tlk hlr şck!lde k:ıı:;ançlı bir mu -
kııy0acye nırn•ırnmk ve lı:ı.zırlama.k da 
mümkiiıı olnınktnılır. 

Pll'ıstfü sanıı.tıa.r atölyesinin tahsil 
mildd"ti bt•§ e •n<>dtr. Şimdi tnthlk edil -
mektı> olan mllfrrdat iki senelik ihzarl 
kısma aittir. Tedris dı:ıvresi sonunda 
imtihanlar Maarif vck11llğ'I müfettişleri 
huzurunda yapılır ve diploma Man
rt! vekilliği tarafınd:ı.n tasdik olunur. 

:uııtevazl bınanın salonları, muallim -
lerin ve talebenin pli\.ııUk sıuıat eserle
riyle dolu ve süslüdür. İnsanların, riya
.siye duygularını, bu duyguların zari! e
merlertnt, burada bulabilirsiniz. PlAstlk 
aaııatların Uç 1Ub sinde, Uç kıymeut sa
natkAr muallimdir: R,..ıılmde Nurettin 
Erg{lven, heykelde Sııbıhıı Bengtıtq, de
koruyonda eına.st Bıırutçu... Fakat bu 
kadro henüz baeJangıç kadroaudur. KU
tep!bbtaler, halkın göaterdttt aamlmJ • 
likadan cesaret almıııar ve önümUzde
Jd yıl atölyede alqam kuraları açmak, 
-.ramtk ve gravür pbi fUbelerl de l1A • 
n etmek gaye.ındedirler. 

Bir resim talebesi modelinin lzarş:smda çalışıyor 

p lAstik senatıar ıı.tölyeslnlu, tUrlt 
kUısıl• sanat telikkiai ortasmde:. 

bir ayrı gör!1,ş ve hamle eseri olmadıtını 
ve meseltı. giizel s:ınatlar akademimiz -
deki tedrisat lstlkıı.nıetınl takip ettlı;tlnı 
tebarllz etUrnılye çalıştık. Ancak bu 
izahatımızln, sıuıatklırların sanat te!Clk -
kisi hakkında söylC'nmcsl lli.zım gckn her 
ı:ıeyl söylemiş olduğuınm:a kani değiliz. 
Onun lçlndlr ki atölyenin mUdiirü ve 
resim nıımlllıni Nurettin Ergiivendcn sa
nat görı.işlcrlnin kıaa bir izahım istedik. 
Bize şunları söyledi : 

F.:ııltldenbcri sanat ül,,nılude (znhlrcn) 
!ki inanış kutbu vnr ~lbl görUnllr: İdc
oJlzm ve rcullzm, sanatta kanaatımca 
yalnız idealizm, plllııllk aanstınrda da -
ha vazıh ve mazbut t.'\blrlyle ekspresyo
nizm vardır. Çünkll, sanatkı\r tııha.ssUsat 
dünyasımn yanında ruh ve ihtiyaçların -
dan doğmuş bir Alemi forma kalbC'der. 
Esteti){ hissin formda istikrarı, sanat -
kA.rın kAlnat görU,,ünfln snnat kosmoımn
da tecellisi, yani m~şilr veya gayri me
ı;Or pH!.stlk i(ieallnlu tekevviinUdür. 
Sj'dow kısaca: "Sanat !ormlB§mış his -
tir... der. Goethe'nin "Fizikt hMiselerl 
ve eşyayı görmek herktsin, muhtevayı 
sezmek bir kısım Dllettant'ın nasibidir -
Form lııe ekseri insıınler için blr muam
ma ve sırdır.,, diye zımnen kastettiği ve 
hatt4 Zola'nın "Sanat, tabiatın bir mi • 
znç zaviyesinden görUnUşiid!lr... itirafı 
idealizm değil midir? Atölyede Mklm 
mezhebi, yani eltspresyonlzmi (tabii ka
ldcl"rc baj!;h spontnneP~ mevludu bir 
sanat doktrini) diye tarif edebiliriz. 
Bir sıınat eaerlnln ilç zaviyeden tetlc!k 
edildlğ"I malOmdur : Münderccat, nmh
t"va ve form. Ml1nd<>reeat ve muhteva 
um kısımlardır. Form da Uç kıııma ayrı
lır: Kompozisyon, stil ve teknik. lDte 
form eksprcslyon ve empresiyonlnn an
laşamamaz:lığı mucip oluyor. Yoksa ııa
nnt dalına "ideal" 1 arıyor: Güzel veya 
çirkin - hayır veya ııer ! 

Sannta direktif vermtye kalkışmak o
nu katletmektir. Bu arız ve gUIUnç 
blr derebeyllktlr. İbdA hAdlsesi ıuurt ve 
tahtenuurldlr. euurlu ibdA hakkında he
nlliı li}pheler zail olmamıttır. Btnaena -
ley direktifle §Uuru birinci pllna. almak 
yaratıcı muhayyelcyl körletmektlr. Yc
titmiı artistlerlmlze ve aana.t mUcade -
lelerine namutenahl vlliıat ve hllriyet 
verirken husust sanat mekteplerini de 
::vepyeni Ye meçhul deneme, tellkld ve 
metodlan tatblkten siyada normal ted· 
rtsat yapmak suretiyle ıtiyanet elzem -
dlr.,, 

Arbk okuyuoulannumn bizden pIA.a -
tik .utlar .. telll'BldJllD ,.. tAılll1 o-

lan pll\stik sanatlar atölyesi hakkında 
fazla bir mn.lOnıat istemlyecelderiııi sa
nıyoruz. 

MUteşebblsleri samimi surette tebrik 
etmek isteriz. 

, ......................................................... . 
İ Yurddaşl 
f Yurdunu seven, işini de sever 1 

1 
Ulusal ekonomi ve Arttırma 

Kurumu ........................................................ 

Harta yapt1r1lacok 
Vezirköprü Belediye Riyasetin

den: 
(80 hektar meskun (30) hektar gay

ri meskun vüsatinde tahmin ediJen ka
sabamız heldihazır haritası kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhanunen keşif bedeli (2360) lira
dır. Muvakkat teminat (177) liradır. 
Katı ihalesi 8 Mayis 940 çarşamba 

günü saat 14 de belediyemiz daimi en
cümeni tarafından yapılacaktır. İhti -
sas vesikası musaddak taliplerin mez
kOr gün ve saate kadar belediyemize 
milcaat etmeleri. Ve bu işe ait şartna
meler Vezirköprü belediyesinden pa
rasız olarak verileceği ilan olunur. 
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MÜZEYYEN ABLA'mn 

AKIN 
Piyango G İ ~ E S İ açıldı. 
Şanıımzı gİ§emdetı deneyiniz 
Bankalar cadd1ııi ~o: 64 otobüs 
darafL n.: ıısı 1684 

Kiralık : 

Kiralık 5 odalı daire - Polis Ens
titüsü civarmda vekaletlere be§ da
kika mesafede NAZLI apartmanm• 
da bütün konforu haiz be~ odalı bir 
daire kirahktır. 6081 numaraya te· 
lefonla müracaat. 1618 

Kiralrk apartıman dair~si - 4 oda, bü
yük hol, Yenişehir Garaj karşısı İskitler 
Cad. Birlik apart. No. 4 (No. 8 e müraca-
at) 157Z 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evleri 
No. 31 de iki oda bir hol ve balkon müs -
takil bir kat kiralıktır. İçindekilere müra-
caat. 1575 

Küçük ilôn şartları 
Dört ıııtrrlık lıüçiilı ilinlıırdan : 
Bir defa İçin 30 Kanıı 
/ lıi defo için 50 K arııı 
Oç ddu İçin ?O K:ırııf 
Dur! Jela için 80 KarrtJ 

Dcnmlı küçük il5nlardu lıer defan İ•İoı 
10 kuruş alıö>ır. Mucli 10 defa oeşredile· 
Cf'k Lir ilan için 140 knruı •lıruıcaktıl'. Bir 
kolaylık olmak üzere Ler ıalır, kelime •· 
ralarrndaki hoşlukl'r müıtrsna 30 harf İtİ· 
Lar edilmiıtir. Bir küçük ilin lZO barfdea 
il:arrt olm~lorlır. 
Dört salı•dan faıl~ lıer lllır için b•her se· 
ferine ayrın on kurııf nlınır. 
Kii~iilı il&nlnrın 120 lıarfi rcçmemesi li. 
zımdor. Bu m'ktarı ceçen ilinlnr ayrıca pul 
tarifesif'O t~hi•J:r. 

Satılık apartım2n - Janc.brma Mektebi 
Kiralık - Yenişehir Yüksel ca.d. No. 7 yanında 4 daireli, 190 lira iradlı bankaya 

müstıı.kil hane möblesiy!e 6 aylık kiralık- borçlu apartıman satılıktır. 1538. 1675 
tır. Her türlü konforu ve bahçesi vardır. 

Tıı.liplerin mezkiir eve mliracaatları. 1577 
Satılık apartıman - Y!ni;ehirde 8, 7, 9, 

6, 3. d ıireli yüzıle 40 borçlu bol iratlı apar-
Ktralık - Bahçeli evlerde beş od;ıh tıman. Tel: 1538. 1676 

konforlu 117 numaralı hane kiralıktır. Te- Satılık buz dolabı - 6 ayaklı. Müdafaai 
le!on: 6017 ye müracaat. 1581 Hukuk caddesi No. 43 Tl: 1217 1681 

Kiralık oda - Bir bay için sakin mo -
dem konfor. 35 lira. Mühendisler Birliği 

yanında Mengü apartıman üçüncti kat No. 
11 1592 

Kirahk - Memurlar Kooperatifi arka
sında Güzeller sokak 5 No. lu apartımanın 
2 ci dairede aile yanında bir oda kiralık -
tır. 1614 

Ktrıı.lık - Sıhlyc Vekal,.ttnt' 5 chkilcada 
belediye fManhğı k•ırşısınrll\ bUylik hnva
da. mtistakll bir oda. fmrıı!mr caddesi mn
' renkli koyunlu Ap. No: 1 1616 

Kiralık - Kavaklıdcr:'de Güven evleri 
yanında elektrik ve suyu havi giizel man
zaralı bahçeli yol üstünde müstakil ev. 
Tel:. 5788 1632 

Kiralık oda - Aile yanında güzel l:ıir o
ci kiralıktır. Elektrik ve su vardır. Işrk

lar caddesi Kardeşler sok~k Do~umevi nr-
knsı No. 5 A 1 inci kat. 1644 

Kiralık - Kavakhdere'de Şarapane kar
şısında 11 N o. lu hane iki oda bir salon, 

Satılık - Yenişehir Bakanlıklar karşı -
srnda (8) daireli tam konforlu <",, 45 borç-
lu apartrman Tel: 1Z55 1689 

Satılık - Yenişehir Sıhiye Vekaleti kar
şısmclıı (2) daireli yedi yüz metre arsa % 
50 borçlu acele satılık. T :1: 1255. 1690 

Satılış - Yenişehir'in istenilen mevki -
in.de arsalar. Tel: 1255 1691 

Satılık - Yenişehirin istenilen mevki -
inde % 40 borçlu apartıman. Tel: 1255 

1692 

Satılık - Yenişehir Srhiye Vekahti kar
şısında (6) daireli % 40 borçlu tam kon -
forlu apartıman acele satılık. Tel: 1255 

Satılık - Sıhiye Vekfileti yanında <",, 45 
taksltli (8) daireli tam konforlu acele sa-
tı !ık apartıman Tet: 1255 1694 

Satılr!c sayfiye - İstanbul Erenkôy 24 
dcinüm 2 köşklu bağ, meyva, çam ağaçlan 
mukabili Ankara'da emlakle mübad:Je e -
dilir. Sanayi Cad. N o. 82 Ti: 1953 1703 

mutbak, elektrik ve ::u tesisatları 

içindekilere müracaat. 

Acele satılık bar. - Küçük Ayrancıda 13 
dönüm bağ müsait fiatla Ankara Sanayi 

mevcut cad. N o. 82 Ti: 1953 1704 
1645 

Kiralık daıre - İki oda, bir salon ve 
müştemilat 33 lira Srhiy! V~kaleti karı;ı -
sında Arman sokak Ümit ap2rtımanı üst 
kata müracaat . 1647 

Satılık arsa - İstimlakten hariç Anıta 
karı;ı koşc başı jand:ırma okulu ön kısmın.. 
da Sanayi cacl. N o. 82 Ti: 1953 

Satılık arsa - Irak sefareti yanmdıı. 7 
dönüm arsa müsait fiatla. S1nayi Cad. No. 

Devren kiralık - Yenischir Atatürk 82 Ti: 1953. 1706 
bulvarı Yenice apartrmanr altında dörclün.- Satılık ap:ırtıman - 7 daireli 300 lira 
cü dükkan devren kiralıktır. 1651 iratlı % 40 borçlu köşe başı. Müracaat Sa-

Kiralık oda - Aile nezdinde möblesiz 
bir oda kiralıktır. Çıkrıkçılar yokuşu No. 
39 İlyas zade Ap. kat 2 ye müracaat. 1652 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadaş için el
verişli 3 oda, 1 hol, kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Bakanlıklar karşısı, Belçika sefa
reti arka bahçesine bitişik Frrat ap. Tel: 
3592 veya kapıcı. 1653 

Yaz için kiralık apartıman - Banyo, sı
cak ve soğuk su konforlu. Boğaziçine nftzır 
Ciha.n.gir'de 5 odalı mükemmel mobilyalı 
bir apartıman. Anafartalar Cad. Ali Nazmi 
Ap. D. Paker'e müracaat. Tel: 14ZO 1665 

Kiralık oda - Adliye sarayı karşısın-
da Ortaç apnrtımnnı No. 4 1668 

Kiralık mobllyeli oda - İt!nlye mey
danı Kurtuluş apartımıını No. 5 aile ya-
nında. 1670 

Konforlu kiralık daire - 4 oda, banyo, 
mutbak, su havagazı, elektrikli, muşam'ba 
döşeli, bahçe ortasında. Hacıbayram arka
sında. Bendderesine nazır kuleli san ev -
dir. Tel: (2253) 1677 

Kirahk daire - Ordu evi karş1s1 Mühen
disler Birliği yanı Muhlis B. Ap. No. 2 de 
3 oda elektrik. banyo, hol. İçindekilere mü-
racaat edilmesi. 1684 

Kiralık - Maltepe Son durak yeni ya -

pılmakta olan apartımanrn arkasın<laki 

apartnnanda. Konforlu tiç oda bir hol için-
dekilere müracaat. 1699 

Kiralık balkonlu 2 büyük oda 35 lira -
Sıhiye civarında mutfak, bıuıyo, müşter~k, 
su kiraya dahil, 1 mayıstan itibaren. Tel: 
3437 den 12 ye, 1701 

Kiralık daire - Demirtepe Akbay sokak 
No. 17 alt kat. Uç oda, hol, teferruat. Ucuz 
fiatla. Telefon: 6982 l 70Z 

Kiralık daire - Cebeci Musiki Muallim 
melüebl karşısı, polls karakolu yanı Da -
malı Ap. 2 oda 1 hol havagazı su, elektrik 
Kapıcıya müracaat. 1716 

Kiralık oda - Yenişehir Ataturk Bul -
varı iyi bir aile yanında cadde Uzerin<le 
möbleli bir oda kiralıktır. Müracaat P. K. 
1013 Yenişehir. 1713 

Bayanlara ucuz klroJık - Hava.gazlı, 
banyolu dairede birader ve hemşireden 1 -
baret ailede gllzel bir oda. İtfaiye meyda
nı HRCI Mustafa Apart. No. 2 1723 

nayi Cad. No. 82 Ti: 1953 1707 

Satılık otomobil - 931 medet Ç"k i".fi 
va.zlvct.te. Duik. Muted'! fıyatıa. Telefon : 
1067 

Satılılt. ev - İsınetpaga mahallesinde 
uzun yolda kiişe başında bahçeli %30 borç
lu acele satılık ev Tel: 1255 1722 

Satılık Opel otomobil - 1936 modeli 6 
silindirli açık spor Uı.stlk ve boyası ve u
mumi vaziyeti iyidir. Saat 13 - 14 ve 20 
den sonra Tel: 6097 1659 

Satılık kamyon - 1938 model entemas -
yonal nrn.rka iyi kullanılmııı kamyon satı -
lıktır. Tenezzüh otomobili ile değişile-
bilir. Telefon: 1961 1580 

iş arayanlar : 
İş arıyor - Türkçe, almanca ve fran -

sızca bilen tecrübeli bir genç yazıhane ve
ya sefaretırrde bir iş arıyor. Yeni sinema 
Ustü No. 65 Tel: 2181 re mürac:ıat 1593 

İş arıyor - Bir alman tarafından çok 
kısa bir zamanda hususi metodlarla alman
ca öğretilir. Yenişehir Karadeniz Ap. Pul 
Evine müracaat. 1628 

İş arıyor - Alman üniversitesinden me
zun riyaziye doktoru riyaziye, fizik ve al· 
man<:a dersleri vermektedir. Önc:beci Ba.
gaturlar sokak Özü Tuna Ap. müracaat. 

1634 

Bir muhasip - Mutedil Ucretle saat 
15 ten sonra ve gece iş arıyor. Çankaya 
matbaasında F. O. ya müracaat. 1667 

Muhasip - Tlcıı.ret, sanayi ve banka u
euıu ınıılıaaebf'sine vıtkıf tecrübeli bir mu
hasip tlatmt veya. her glin için mukannen 
b!r ımatte çalışncalt bir yer arıyor. Ulus'ta 
A rumuzuna mektupla müracaat edilmesi. 

1669 

iş verenler : 

Aranryor - Birinci sınıf bir aşçı ara
nıyor, şeraiti öğrenmek istiyenler Küçük
yozgat aşevi, adresine mektupla müracaat. 

1456 

Fotogralçr aramyor - Rötuş ve ta.b 
işlerinden anlar elıl!yetll bir işçiye lllzum 
vardlr. Şer;ıtt mı.!lttupla konuşulur. Kara-
btik Foto. Kemale mtiraca.at. 1554 

Aramyor - Fevkalade karlı bir ie için 
hafif bir işte alabilecek üç dört bin lira -
hl. sermayeli ortak aranmaktadır. Posta 
kutusu 188 Galip. 1646 

Terzi işçi aramyor - Dikiş bilen ba-
J{lralık oda - Bakanlıklar ve Atatl\rk yanlıı.ra lhtlynç vardır. Yenişehırde Kalaç 

Bıı.lvıırına çok yakın yerde, elektrik, su, apartımanında (Dört el) terzi evine mü-
bıınyo dahildir. Meşrutiyet caddesi Özenil racaat. 1658 
ııokalt (ABAT) Apr. No. 6 ya müracaat. j İki ressam aranıyor_ Dll tarih t'aklll-

1725 tesi kıu·,;ıısındıı inhisarlar d 0 posu inşaatın
da mühendis CelAle mUracaatlnrı. Tele-Kiralık oda - Aile yanında kaloriferli, 

banyolu, hav:ıgazlı bir oda. Saat 6 dan 
sonra Yenişehlrde Kutlu arkası Menekşe 
Ap. No. 6 ya müracaat. 1672 

Satılık : 
Satılık - Yenişehir Tuna caddesinde 

Yiğit Koımı sokağında No. 5 iki daireli 
her dairesi 4 büyilk oda bir hol, banyo, 
mutfak ve kömürlükleri ve aynca çama • 
ıırhğı mevcut bir apartıman satılıktır. Tu
na caddesi 40 numaraya mllracaat. 1643 

Satrlık motosiklet - Az. lcullanılmıı D. 
K. W. marka. Kooperatif arkasmd& Ali 
Nazmi apvtımam altında No. 5 Tel: 1420 

M4I 

fon: 2566 1673 
Aranıyor - Bilylik terzthanclerde çalış

mış her cinsten işçiye ihtiyaç vardır. Işık
lar cad. Trakya Apt. Muzaffer Adama mti-
rıı.caa.tları. 1726 

Aranıyor: 

Aranıyor - Mayıs ortasından itibaren 
kiralanmak il.zere tercihan Yeniıehir veya 
civarında müstakil 3, 4 odalı bahçeli ev a
ranmaktadır. Uluı'ta Anbar memuru Muh-
ain Geyla.ıı'a müracaat. 1637 

Aranıyor - U ~. dört odalı kaloriferli a
partıman uamyor. Tel: 2161 nam&!'a7& 

mtlracaat. ı• 

MiLLi MÜDAFAA VEKA 

Benzin tanl-ı ahna 
M. M. Vekaleti &:ı.tm Alnı• 

miayonundan : 
Keşif bedeli 125.964 lira o]an 1 

benzin tankı kapalı zarfla eksil 
konmuştur. Eksiltmesi 6. 5. 940 
tesi günü sa;ıt 15 dedir. İlk te 
9.447 lira 30 kuruş olup keşif " 
jeleri 630 kuruşa komisyondan. 
Taliplerin muayyen saatten bı 
eveline kadar zarflarını l'/I. M. 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

1787) 11 

Şeker ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın 

misyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen 

(37,5) otıız yedi buçuk kurus olan (1 
on sekiz bin dort yüz yirmi bir kilo 
pazarlıkla munakaı;aya konmuştur. 
4.5.940 cumartesi r.üııi.i saat on buc 
İsteklilerin kanunun errı-~ttiği belge 
ti teminatlarirle birlikte M. M. V. 
alma komisyonuna gelmeleri. E" 
eartname her gün komisyonda görül 

(2002) l 

Sade yağı alır--'2GO 
M. M. Vekaleti Satın 

misyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen 

(125) yüz yirmi beş kurus olnn (1 
on bin yüz yirmi yedi kilo s de ye 
zıı.rlıkla miinakP.saya konmuştur. 1 
4.5.940 cumartesi günü saat ondadır 
temınııtı (1.899) bin sekiz yüz doks 
kuz liradır. Evsaf ve şartnamesi M. 
satın alma komisyonunda g.;irulebil 
teklilerin k:ınunun emir ettiği belge! 
h.1le saatında M. M. V. satın alma 
yonuna gelmeleri. (2001) 1 

Lôstik 
M. M. Vekaleti Satın 

misyonundan : 
:.?Ox230 ebadında 100:150 adet dı 

231 :300 adet iç H\sttk pnza.rlılda s 
lınacaktır. Pnzarlıı:!ı: 6.S.9~.0 pazarH 
nü saat 11 dedir. Dıs lastiklerin be 
195 lira, ic lastiklerin beherine 21 1 
yat tahmin edilmiştir. Kati tcmiMtı: 
lira 65 kuruş olup şartnamesi k · 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte 

0 V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (197 
11 

Otomobil lastiği alına<ak1 

M. M. Vekaleti Satın 
misyonundan : t 

65 
H 

. _ ,_ . _, .
1 

tı ya ı : ... 
ep,;ıne tı'Ulmın eu 1 !:,.. 220 adPt oto 

olan 20::600. cb~~lı~ ebadıııda 60 ad 
dış Histı~lerı, 7dıs, 3.2X6 ebadında 2 
kamyon ~ç v'Jc dış, 600X16 ebadmda 
kamyon 1G:,n iç ve dış lastikleri kapal 
det h"ksifimeye konmuştur. Eksiltmesı 
lq.31-0 cumartesi günü sat ı 1 dedir. f 
g ·'natr: 4892 lira ZS kuruş olup şartıt 
mı 7 kuruşa komisyondan alınır. Tal' 
32 yycn vakitten bir saat cveline 
munfR nnr M. M. V. Sa. AI. Ko. da 
za ~ lfLıı J 971) 11993 
lerı. ( "ıcıi7,------------' 

~şt!!!"'---------------------------~vULA YETLER 
-------E 

Kömü ~eı "ıhnacak 
• 

I . B t d' . ·den : zmır e e ıycsırn. 

Havagazı fabrikasıniP 8 aylık 
yacı o]an 6000 ton Zong~ldak ~e 
lave maden kömiirünün i.'ttın ~ 1 

sı, havagazı müdürlüğüm den ?'uz 
sen kuruş mukabilinde te arık e 
cek şartnamesi veçhiJe kc.lpalı ı 
eksiltmeye konulmuştur. l\:.'Iuha oO 
bedeli beher tonu 12 liradc~ 72j?, 
ra ve muvakkat teminatı y.ıOO ı~ 
İhalesi 3.5.940 cuma günü sat 1 

d. arfiatı 
ır. 2490 sayılı kanunun 1 

hilinde hazırlanan teklif ~kt~p 
ihale günü saat 16 ya kad~.r e7.cu 
riyasetine verilir. (1359/1810) 11 

Kapalı zarf 
Kocaeli Nafıa Müdürlüğünd 
İzmit - Çuhane yolunun o+ 

9 +000 kilometreleri arasındaki 
lira 50 kuruş keşif bedelJi şosa t4 
natı esasiyesi 24. 4. 940 tarihindefl 
haren 15 gün müddetle kapalı ek9'1 
meye konulmuştur. 'B 

Bu işe ait mukavele projesi, tL' 
ve evrakı saire Nafia Müdürlüğ~ 
görülebilir. r 

Muvakkat teminat (1752) lira r 
kuruştur. 

İsteklilerin ihale tarihinden bit-· 
ta evci müracaatla Nafia MüdürlU 
den alacakları vesikaya istinadefl: 
fen memuru kullanacaklarına dai< 
sika, yeni yıla ait ticaret odası i 
kası ve teklif mektupları ile biri 
9. 5. 940 perşembe lıünü saat 14 de 
dar İzmit Nafia Müdürlüğlinde 
şekki! ihale komisyonuna teklif 
tupJarını vermiş olmaları lazımd1' 

ıı91 

AhJap direk alınacak 
İstanbul Belediyc~inden : ,lı 
Yeniden iıışa e<lil k telefon t • 

k~leri için lüzumu olan 2680 adet 
şap direk kapalı zarf usuliyle satı 
lınacaktır. Tahmin bedeli 23140 
ve ilk teminatı 1735 lira 50 kurıı 
Şartname zabıt muamelfit müclÜ!t 
kaleminde görülecektir. ' 

İhale 17.5.940 cuma günü saat 1 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz 
mektupları ve 940 yılına ait ticat1 

dası veıikalariyle 2490 numaralı 
nun tarifatı çerçevesinde hazıtJJ: 
cakları teklif mektuplarını ihalf 
nf1 saat 14 de kadar daimi ene· 
vermeleri. (3516/201) 



ULUS 

A EVLET l 'vakkat teminat makbuz veya idarenin NAFIA VEKALETi 
DEM RYOLLARI kabul ettiği formüle mutabık Banka --------------

lf 'mektuplarını havi tekliflerini ayni :lGT'alörifer ve sıhhi gün saat 14 e kadar komisyon reisli -
ğine makbuz mukabilinde vermiş ol -tesisat nalan lazımdır. Şartname ve mukave-
ıe projeleri Ankarada 2 nci İ§letme ko

• D. Yolları Satın Alma Komis- hisyonundan ve Çatalağzı depoıundan 
~il und 11n: e Zonguldak istasyonundan parasız 

Ankara istasyonunda inşa edilmek- erilmektedir. (ı848) 11864 
l~n D. D. umumi idare binasında 
~1:;i~i:u ;e sıh\tesisatıarın boru Elektrik tesisatı 

1 .. . 
1 

aptırı ması kapalı zarf 
.~ 1 

e ve vahidi fiyat üzerinden D. D. Yollan Satm Alma Komiı-

Köprü inşa ah ilim 
Nafıa Vekaletinden 
ı- Müteahhidinin vefat etmesi üze

rine yarım kalan, Bolu vilayeti dahi -
linde Düzce - Hendek yolu üzerinde
ki ( Merkiçmelen ) köprüsünün ikma
li inşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt
meye çıkarılmıştır. Köprünün keşif 
bedeli (47500) liradır. 

2- Eksiltme, 13. Mayıs 940 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (15) de 

Demir karyola ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: • 
1 - 500 çift demir altlı üstlü karyola 

pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 19.750 lira olup kati teminat miktarı 
2.463 liradır. Pazarlığı 4-5-940 cumartesi 
ırünü aast 10 da hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari şartname evsaf 
ve nümunesi her gün ögleden sonra komis
yonda görülebilir. İsteklilerin muayyen 
rün ve saatte kati t~minat ve kanuni b~I -
geleriyle komisyonda bulunmaları. (1947) 

11964 ı tmeve konmuştur. )hundan: 1 
- Bu tesisatın keşif bedeli Ankara istasyonunda yapılmakta 48.70 liradır. i "d b" 

Nafia Vekaletinde Şose ve Köpruter ---------------· 

on D. D. umum ı are ınasının e -
-:- İstekliler bu işe ait şartname lttrik ve zayıf cereyan tesisatı ka -

saır .evra~ı D D. yollarının Anka- p~ zarf uıulü ile ve vahidi fiyat ilze
ve Sırkecı veznelerinden 430 kuruş riten ekıiltmeye konmuttur. 
elle alabilirler. _ Bu tesisatın keşif bedeli 85000 
.- Eksiltme 9. S. 940 tarihine miı- lil1ır. 
ıf perşembe günü saat 16 da Anka- ~ İstekliler bu işe ait ,artname 
a D. D. yolları yol dairesinde top- vetir evrakı D. D. yollarının Anka
cak merkez 1 ci komisyonunca ra Sirkeci veznelerinden 42S kuruş 
ılacaktır. bcdJe alabilirler. 
~ ~ksiltmeye girebilmek için ~s- 3_ Eksiltme 10. 5. 940 tarihine 

v lılerın teklif mcktuplariyle bır- mfülif cuma günü saat ı6 da Anka-· ı ~ . 
1 e aşagıda yazılı teminat ve vesaı- radO. D. Yolları yol dairesinde top-

~
aynı gün saat 15 e kadar komisyon tanak merkez birinci komisyonun-
liğine vermeleri 15zımdır. ca yutacaktır. 

) 2490 No. kanunun ahkamına uy- 4 -Eksiltmeye girebilmek için is-
5548,50 liralık muvakkat teminat tekli-in teklif mektuplariyle birlik

) Bu kanunun tayin ettiği vesika- te aŞıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı n saat 15 e kadar komisyon re-

1 ) Bu iş için Münakalat Vekale- istiği vermeleri lazımdır. 
s den verilmit ehliyet vesikası (eh- a) :to No. kanunun ahkamına uy-

et vesikası için ihale tarihinden en gun S) liralık muvakkat teminat 
5 

8 gün evel bir istida ile Münaka- b) ı kanunun tayin ettiği vesika-
Vekaletine müracaattan ve bu gi- lar 

tesisat işlerinden en az 2SOOO lira- c) E iş için Münakatat Vekale-
taahhüdü hüsnü suretle ifa ettik - tinden rilmiş ehliyet vesikası (ehli

inedair ellerinde mevcut resmi ve- yet ve!ası için ihale tarihinden en 
ki iıtidalarına rapteylemtı olmala- az 8 g~vel bir istida ile Münakalat 

(1860) 11844 Vekate~ milracaatları ve bu gibi 

Amyant ve klingrit 
malzemesi alınacak 

1 • 
ı: D. D. Yollan Satın Alma Komıs· 

nundan: 

tesisat erinden en az 30000 liralık 
taahhildbüsnil ıuretle ifa ettikleri
ne dair erinde mevcut resmi vesai
ki istid~ına rapteylemit olmaları. 

(18! 11843 

Motör tnaratör tenvir grupu 
ah nacak 

uhammen bedeli 15841 lira olan 
iz kalem amyant ve klingrit mal
eıi 10.6.1940 pazartesi gilnU aaat 

·
30 

da kapalı zarf usulü ile Anka - D. D. ,nan Satın Alma Komis-
dı -.idare binasında satın alınacak- yonunda: 

• · :n Muhann bedeli 10000 lira olan 4 a -

kııe gınnl k)°"".lc istiyenlcrin (1188 li- det seyyaıoıör jeneratör tenvir crupu 
uruı u m\t, k • . 

u t . tt' ~·va kat temınat ıle 17-6·1940 artesi günü saat 15,30 da ka-
l n. .ayın e , ıgı · vesikaları ve pah zarf Ui ile Ankara'da idare bina11n
er~nı aynı .g~~. saat ~ M.30 a k da ıatın •caktır. 
ornısyon reıslıgıne ve~ b 1 . 1~: Bu işe nek latiyenlerin 750 (yedi 
r. e erı yüz elli) lık muvakkat teminat ih ka.. 
nameler parasız olarak J.. k ~ .. tıunun ta7İttiii ve1iltalan ve teklifleri-

malzeme dairesinden, Hayd~ a - ni aynı1'ısilnt H,30 a kadar komisyon re
tesellüm ve sevk şefliğinı>a- iıliğinc verme1ti 11,zımdır. 
ılacaktır. (1830) 118'~en Şartmıneler pı.raııı ot.:ııık Ankara'da 

•' malaeme·fairesittden, Haydarpap'a~ tesr:l-
Uhle1'ıl amnu1 ahftPc,.ak lüm ve •ete ıdliiinden datıtı1aca1ttır. 

.. ~· (1~) 12005 

Reisliği odasında yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna mü 
teferri diğer evrak (238) kuru' muka
bilinde adı geçen Reislikten alınabi -
lir. 

4- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
(3562,50) liralık muvakkat teminat ile 
2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesi
kaları ve eksiltme tarihinden en az se
kiz gün evel Nafia Vekaletine müra
caat edilip alınacak müteahhitlik eh
liyet vesikasını hamil bulunmaları la
zımdır. 

5- Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayacakları ka
palı ve mühürlü zarflarını ikinci mad
dede zikredilen eksiltme saatinden bir 
saat eveline kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde vermeleri 
muktezidir. (1849) 11900 

Bitüm teshin kazanı 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
29 - 5 - 1940 çartamba günü saat ıs 

te Ankarada Nafıa Vekaleti binası i
çinde malzeme mUdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 3680 ingiliz liraıı muhammen 
bedelli İstanbulda cif teslim şartiyle 
20 adet bitüm teshin kazanının pazar
lık usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksi.tme şartnamesi ve teferrUatı 
bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme günün
deki kur üzerinden tUrk parasına tah
vil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 
16 ıncı maddesine göre hesap edilerek 
verilecektir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat ıs te mezkOr komis
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(1924) 119S9 

Yapı işleri ilônı 
Nafına Vekaletinden : 
ı. - Eksiltmeye konulan it: Anka

ra Gençlik parkı ikinci kııım inpatı
dır. 

Keşif bedeli: 113472 liradır. 
• D. Yolları Satın ~~a Komia- 2. - Eksiltme 17.5.1940 cuma günü 
ndan: ,.• \. saat ıs de nafıa vekaleti yapı ve imar 
4 9 • ANKAı4 BELEDiYESi işleri reisliği eksiltme komisyonu o-
. h. 

4
d
0
. tarihinj! yapılan ekıiltme- daıında kapalı zarf usuliyle yapıla -8 

e ılmiş olln ve muhammen be- caktır. 
32195 H h Bilyalı ·olmanlar ra han 18 kalem mu te- 3. - Eksiltme şartnamesi ve buna 

e puller 9·~940 perşembe günü sa- 1 müteferri evrak 5 lira 67 kurut bedel 5 ~e kapa~ zarf usulü ile Anka - 0 ınc.r:ak mukabilinde yapı ve imar işleri reiıli-
ıdare \nasında satın alınacak- ğinden alınabilir. 

) Ankara Belediyeaaden: · ·ı. 4. - Eksiltmeye girebilmek için is· 
u ışe gı.'lek istiyenlerin (2414.63) 1 - Belediye vesaiti ·in 2730 adet teklilerin 6923 lira 60 kuruşluk mu-
ık rnud9kat teminat ile kanunu~ bityalı Rolmanlar pazarhıa alınacak- vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
i ett~Ulesikaları ve tekliflerin tır. kaletinden bu işe girebileceklerine 
gün ,?y~ 14 de kadar komisyon 2 - Muhammen kıymetl \522~ li- dair alınmıı vesika ibraz etmeleri 11 -

!!gine v ~eteri lazımdır. ra (57,S) kuruştur. zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı -
tnameIJr (161) kuruşa Ankara 3 - Teminat (2284) lira \4) k\- lacağı günden en az sekiz gün evel is-
aydaq>aşa veznelerinde satılmak- ruştur. tektilerin bir istida ile nafıa vekale
. (l -~ f 11877 4 - Şartnamesini görmek isti}·nle-ıine müracatları ve dilekçelerine en 

rin encümen kalemine ve isteklil"t"in ° bir kalemde - 40.000 - liralık bu işe 
İl Ye tahliye münakasası de 3-S-940 cuma günü saat 10•30 '\a bt~e~ bir iş yaptıklarına dair işi yap-

Belediye encümenine müracaatları. tır ... ıdarelerden alınmış vesika rap-
. D. Yolları Satın Alma Komiı- ( 1966) 11968 tetmeri muktazidir. Bu müddet zar-

undan: hnda 

alınacak ,_. -:sika talebinde bulunmıyanlar 
a~alağzı deposuna ı Haziran 940 Motopomp c.11.~ıltn.,e giremiyeceklerdir. 
hındcn 31 May•ıs 94ı tarihine kadar 5 lstc·ı 

k Ankara Belediyeıinden : · .. •. ' er teklif mektuplarını iha-ce tahminen lS,000 ton maden kô- le gunu 1. 
·· ·· 1 _ Belediye itfaiyesine lüzumlu k n l 7.S.940 cuma gUnü saat 
.unun vagonlardan stok yerlerine ı4 e adaı; 

- Olan (1 2.000) lira kıy.m_ eti .. mu. ham .. m .. e - · tsiltme komisyonu reisliıyesi ve stok ycrleri}ldcn makina gıne makbı. k · · · 
nel·ı biri büyük ve dıger uçü kuçuk laAzımdır. mu abıhnde vermelerı ve vagonlara tahmili ile depo ci-

nın t f do'"rt adet motorpomp alınma11 kırk 
1. emizlenmcsi işi kapalı zar k 1 f Postada ola· "k 1 k b 

1 1 _ beş gu··n müddetle ve apa ı zar usu ~ gecı me er a u e-
1 e eksiltmeye rıkarılmıştır. Be - dilmez (ı937) 
t " 1. le eksiltmeye konulmuştur. • 11990 0 n. kömürUn boşaltması 15 ve yük- ıy 0 ı ·· u t 

. esı 20 kuruştan, muhammen be - 2 - İhalesi 18.6.94 sa ı gun ~ 
ı7 5250 lira ve muvakkat teminatı 11 dedir. 
• 5 liradır. 3 _ Teminat 900 liradır. M. M. V. Ha'l\tüate9arlığı 

ASKERIFABRlKALAR 

1 O ton· kalay alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (45.000) lira olan 
10 ton kalay Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez sl!ltın &ima komisyonunca 
9·5-940 perşembe giınü saat 14 te pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname (2) lira (25) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3375) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alikadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müraca-
attan. (1965) 11967 

Müteahhit nam ve hesabma 
10 adet toleul deposu ve 

teferrüah ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (12.000) lira olan 
10 adet Toleul deposu v: teferruatı müte
ahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar 
Umum müdürlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 6 - Mayıs - 1940 pazartesi &'Ü
nü saat 10 da paazrlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komi11yonda.n ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 900 
li ra "Ye 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerind:ki vesaikle komisyoncu ol 1 
madıklanna ve bu lıle alSkadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesikaıiy-
1 mezkOr gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. (1953) 11937 

Müteahhit nam ve hesabına 

100 ton elektrolit tutya 
alınacak 

A.ıteri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan ı 

Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 
100 ton elektrolit tutya müteahhit nam 
ve hesabına askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
11 mıyıı 940 cumartesi ıtünü aaat 10.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. $artname ııa
raıuz olarak komiıyondan verilir. Talip.. 
lerin muvakkat teminat olan (1725) lira ve 
2490 numaralı ~anunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu isle allkadar tüccardan oldukla
rına dair ticaret odası veılkuiyle mezkdr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1985) 11998 

Müteahhit nam ve hesabına 
1 O adet hassas kü~ük torna 

lezgihı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merlcez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedell (115.700) Ura olan 
10 adet hassas kilelik torna tezıtihı mü
teahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar 
umum müdürlüitü merkez .atın alma ko -
miıyonunca 11.5.940 cumartesi ıtünü ıaat 
10 da pazarlıkla ihale edılecektir. Sartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ola.n (1177) 
lira (50) kurus ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veıaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu iı;le allkadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odaıı vesi
kasiyle mezkQr gün ve saatte komisyona 
mUracatları. (1983) 11996 

Müteahhit nam ve hesabına 

50 ton Avrupa linters pamuğu 
ah nacak 

ksilt a- 4 _ Şartnamesini görmek .iıtiyen 
tne 10. 5. 940 tarihine rastı k 1 il Yazlık elbı'selı' 1 ..... A•keri Fabrikalar Umum Müdür-

cuma günU saat ıs de Ankara is- terin her gün encüme~ t ~1~;°
1?e mde ~ 1 lftl(H Jüğü Merkez Satm Alma Komiıyo· 

Yonunda ikinci işletme binasında racaat etmeleri ve ıs e ı erın - M. M. Vekaleti Ha~alın Alma nundan : 
lanacak k · d ı ktır 18.6.940 sah günü saat ona kadar tek Komı·ayonundan •• SOO) ı· 1 . omısyon a yapı aca ·· · e Tahmin edilen bedeli (?2. !~a o a!' 
ı~e girmek istiyenlerin kanun ve lif mektuplarını belediye encumenın 1 - 20.000. metre yazlık . 50 ton Avrupa linten pamuı:u muteahhıt 

tnarnen· t · . ~. "k ·ı mu vermeleri ilan olunur. (1972) 11994 ma, pazarlıkla satın alınacafeMlık haku - nam ve hesabına askeri fabrikalar umum 
ın ayın ettıgı vesaı ı e men bedeli 13.800 lira olup l. u . m· müdürlüğü merkez satın alma komlsyo -

3 grup tezgôh alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

l.ıuharnınen bedelleri ve isimleri aşağıda yazılı üç gurup tezglh 14· 5· .940 
ı g· ·· ı f usulli ile Ankara'da ıda-. unu saat ıs den itibaren ayrı ayrı kapa ı zar 
bınaıında satın alınacaktır. 
Bu iıe girmek istiyenlerin her tezgahın hizası~da !a~ılı ~uvakkat temi
tları ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklıflerını aynı gün saat 14 e 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şart 'd M ı Dairesinden, Haydarpa-' nameler parasız olarak Ankara a a zeme 
da Tesellüm ve ıevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen 

1
- Elektrik motörlü haaaaa torna 
glhı 

t Elektrik mot:Srlü planya tezgah· 
Elektrik rnotörlü otomatik des

e tezgibı 

Bedeli 
Lira 
1450 
2250 
ııso 

(1894) 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira 
108.75 
168.75 

86.25 
11941 

miktarı (207Q) iki bin yetmiıı ıtemınat nunca ıı mayıı 940 cumarteti gunü saat 
zarlığı 6.5.940 cumartesi ıtıinü ~rr. Pa- 11,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. S~z:t
hava satın alma komisyonunda 1~ da name parasız olarak komisyondan verılır. 
caktır. İdari şartname. evsaf ve n1 a : Taliplerin muvakkat teminat olan (1687) 
her ıtün öıtleden sonra komisyond!l~ı lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kll!lunun 
lebilir. İsteklilerin muayyen ınin v~- 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komısyon
te kati teminat ve kınunt belgeleriyf·t- cu olmadıkların.a ve bu i•le allkadar tüc
misyonda bulunmaları. (1!)89) 119" 1 cardan olduklarına dair ticaret odu! vesi

--1 kasiyle mezkdr giin ve saatte komısyona 
müracl\Mları. (1984) 11997 

5 kalem demir !t-: levha ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürı.. M k S t Al 

d ' er ez a ın ma nun an: 
Komiıyo-

23 ton 1 mm. kalınlığında De. 
157 .. 1,15 ., ,, saç levha 
215.,2" •"" 
15 " 2,5 .... 
H ., 3 

Tahmin edilen bedeli (45.~) lira olan yukarı<. •• 
ha &lkerl fabrikalar umum mUdUr!Uğ{l merkez aaP.,lı bet kalem demir sac lev
pazertesi gUnU aaat 14 te pazarlıkla fhal e edltece1ı.ma komisyonunca 6. 5. 1940 

mukabilinde komlııyondan verilir. Taliplerin m1'artname (2) lira <28) ku
~ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki at teminat olan (3417) 11-
larına ve bu tıle altkadar tUccardaıı old uklanna da~le komisyoncu olmadık

_,..._ ""'"' " 11&&tte komiQ'OD& ıntıracaauan. (1917) aret odB.11 veıılkQiyla 
nıe~... a~ ll9f2 

67 kalem muhtelif ateı lullası 

ve har~lar1 ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (176.000) lira olan 
67 kalem muhtelif atea tutbsı ve harçları 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 11 m&yıs 1940 
cumatresi ınlnü saa<t 10 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Sartname (8) lira (80) ku
ruş mukabilind: komisyondan verilir. Ta
liplerin muv&kkat teminat olan (10.050) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve l . 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu isle alakadar tuccardan 
olduklarına dair ticaret odııaı vesikasiyle 
mezkQr gün ve saatte komisyona miıracaat-
lan. (1952) 11991 

Zayi - Kırklareli 13 cU ııUvarı alayın -
dan 927 11ene11lnde aldığım terhtıı tezkere -
mi kaybettim. Yenisini alacaltJmdruı eski -
sinin hlikmU olmadığı fltn olunur. Kay -
seri Devtll kazaııı Abdlllb&kl mllh&llestn • 
den Ali oğlu 819 doğumlu Mehmet Nuri 
Atlı. 1724 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Keresfe ve saire ahnacak 
lstanbul Fındıklı Komutanlık Sa

tın Alma Komisyonundan: 
Kırklareli için 427 ill 500 metre mikl

bı muhtelif ebatta beyaz çam kerestesi ile 
2000 kilo çivi ve 2000 kilo 17 numara bağ 
teli 6-Mayıs-940 gunü saat 15 de pazarlık
la satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 29000 lira olup kati 
teminatı 4350 liradır. Çivi ve bag teli ile 
kereste ayrı ayrı taliplere ihale olunabilir. 
Hususi ve fenn[ ııartnamcleri görmek için 
her iş gtlnU ve pazarlığa iı,tlrA.k lc;:ln muay
yen gün ve saatte htanbul'da Fındıklıda 

komutanlık satın alma komisyonuna müra-
caat edilmesi. (1974) 119n 

Köse'e ve vaketa alrnMak 
İstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Tevhit semeri ima!Stı için 20.000 kilo 

siyah yaglı kosele ile 5300 kilo siyah vake
ta alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 6-5-940 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede İs
tanbul Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır .Köselenin tahmin bedeli 
S0.000 lira ilk teminatı 3750 liradır. Vake
tanın tahmin bedeli 13250 lira ilk teminatı 
933 lira 75 kuruştur. İşbu kös:le ve vake
ta ayn ayn bayilerden alınabilir. İstekli -
lerin belli gün ve saatte komisyona gel -
meleri. (1992) 12007 

Sade yağı alınacak 
Tekirdağ Satm Alma Komisyo

nundan: 
20 ton sadeyağı tahlile tibi Tekirdaiı

na teslim ıartiyle beher kiloawıa verilen 
132 kunııı 75 santim fiyat Kor. ca rali ırö -
rülmüııtür. 4-Mayıs-940 günü nat 10 da 
T :kirdafında pazarlığı yapılacaktır. Yüz
de 15 teminatı 3990 liradır. (1991) 12006 

Araba alınacak 
Balıkesir Satın Alma Komiayo

nundan: 
1 - Kor birlikleri için 177 adet çift atlı 

araba pazarlıkla 3.5.940 cuma riınü saat ıs 
de Balıkesir satm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Nilmune şartnamesini ırörmelı: iıtJ
yı:nler her cüıı komisyonumuzda görebilir
ler. 

3 - Muhammen bedeli 24780 lira olup 
muvakkat teminatı 1858 lira 50 kuruştur. 

4 - Taliplerin mezkdr günde komisyo-
numuu müracaatları. (1978) 11974 

Sığır eti ahnacak 
Selimiye Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
Sellmlye tümen birlikleriyle Haydarpa

şa askeri hastanesinin 939 ve 940 mali yıl
ları lhtıyncı için şrralt ve evsafı dahilin -
de (75000) kilo sığır etinin 3-5·194-0 cu
ma günü saat 11 de kapalı zarfla t>k -
eı I tnı< si yapılacnktır. M uhanımcn bedeli 
(2~790) liradır. İlk teminatı (1934) Ura 
(25) kuruıtur. Kanuni 11ekllde tanzim edi
lecek teklif zartlannın ihale eaatından bir 
saat evellne kadar Sellmlyedekt tümen ııa
tın alma komisyonuna vermeleri evsaf ve 
ıeraltl her gün komisyonda görUleblllr . 

(1771) 11780 

Buğday üğüttürülecek 
Erzurum Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Şartname ve evsafı dahilinde kol • 

ordu için bir milyon kilo buğday kırdır -
ma suretiyle un yapılacaktır. 

_,_ 
ANKARA V ALILICI 

Gocuk bashk we ~a;re ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 
Tamiratı mütemadiye ameleleri için 

yaptırılacak olan kürkten mamul go
çuk, başlık, eldiven ve büyük lastik 
çizme mübayaası 13. S. 1940 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat ıs devi
layet daimi encümeninde ihalesi ya -
pılrnak üzere açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Bedeli keşif 557 lira ve muvakkat te
minatı (41) lira (iS) kuruştan ibaret
tir. İsteklilerin teminat veya ~kbuzu 
ticaret odası vesikalariyle birlikte sö
zü geçen gün ve saatte daimi encüme
ne gelmeleri ve bu işe ait keşif ve 
şartnameyi her giln Nafia mUdürlil -
ğünde görebilecekleri. (1923) 11921 

Muhtelif malzeme 
alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedelli ( 4616) lira (17) kuru~ 

tan ibaret bulunan Ankara lntaat Us
ta Okulu atelyesine ait malzeme mü
bayaa işi 13. S. ı 940 pazartesi günü sa
at ıs de Nafia Komisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltme konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı (346) lira (22) 
kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek -
tubu veya makbuzu; Ticaret Odası ve
sikalariyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte Nafia Komisyonuna gelmeleri 
buna ait keşif ve şartnameyi her gün 
Nafia Müdürlüğünde görebilecekleri. 

(1927) 11923 

Yol inşaatı 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - Gerede yolunun 95 +' 

000 - 103 + 800 üncü kilometrelerin
de yapılmakta olan yolun bazı yerle
rinde istinat ve iksa duvarlariyle 
menfez inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9. S. 1940 pef§embe 
gilnü saat 15 buçukta vilayet daim! 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (20546) lira (60)' 
kuruştur. 

4 - Muvakkat temin.atı (1540) lira 
(10) kuruştur. 

S - İsteklilerin ıeklif mektupları
nı; ticaret odası vesikası, teminat 
mektup veya makbuzlariyle vilayet 
makmına ihale gilnünden en az 8 gün 
evet istida ile müracaat ederek bu it 
için alacakları fenni ehliyet vesikala
riyle birlikte yukarıda sözü geçen 
günde saat 14.S a kadar encümen re
isliğine vermeleri. Bu işe ait keşif ve 
şartnameyi her giln nafıa müdürlü
ğünde görebilecekleri. (1839) 

118Sl 

Tamirat yaphrılacak 
Ankara Valiliğinden: 
Merkez hUkUmct konl.lğının esa.slı ta

mirat iıl 8. 15. 1940 ç&l'§Bmba gUnU sa.at 
15 te ihl!lleııl yapılmak Uzere pazarlığa 
konulmuttur. 

Keılf bedeli (2012) lira (7l5) kunıt
tur. 

Muvakkat teminatı (H50) Ura (96) 
kunıatur. 

isteklllet:rin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzu, ticaret od:ıııı veslkuı 
ve ih&le tarihinden en l!lZ 8 gün evel vi
JAyet mkamına mllracaat ederek alacak
ları fenni ehliyet veslkalartyle birlikte 
yukarıda sözü geçen gün ve saatte na.fıa 
komlsyonunR gelmeleri bu işe alt keşif ve 
ıartnameyi her gün nafıa mUdilrlüğUnde 
göreblleccklcrl. (1855) 11863 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Battaniye alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satm Al

ma Komiayonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 19690 lira o

lan 2000 adet b:ıttaniyenin 18 ma)'ls 940 ta
rihine rastlıyan cumartesi günu saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1476 lira 75 kuruş olup 
şartnamesi h~r gtin komisyondan parasız 
olarak alınabilir . 

3 - İsteklilerin 2490 savılı kanunun ta
rifatı d:ıhilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli ııün ve sa
atten bir saat eveline kadar Kasımpa!'>l'da 
buluno.n kortıisyona makbuz mukabilind:ı 
vermeleri. (3499/2010) 12003 

Bir eczatı ahnacak 
Gölcük deniz fabrikaları i•cl revirin· 

de çalıştırılmak iızere bir eczacı alınacak 
ve kendisine mahiye 100 lira ücret verile
cektir. Talip olanların İstanbul deniz ko
mutanlığına. Ankarada deniz müsteşarlı• 
ima müracaattan. 0916) 11908 2 - Kırdırma ücretinin toplu tutarı 

25000 liradır. İlk teminatı • 1875 liradır. 
3 - İhalesi 8. 5. 94-0 çarşamba gunü sa- ..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı.. 

at 16 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. : --4 - İsteklilerin ihale günü ihale saa- : 
tinden bir saat evci teklif zarflarını Er
zurum Lv. Amirligi saun alına komisyo

Dans zaferi : - -- -E D&n8 Kıralı FREO AST AİRE : nuna vermelerı. 
5 - Bu i•e ait şartname Lv. amirliği 

satın alma komisyonunda mevcuttur. Her - -., •..................................... ~ 
gün rörül:bllir. (1875) 11869 ..._ ___ . ____________ _ 

Kösele alınacak 
İstanbul Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan ı 
Kilo Tahmin B. Uk temınat 

10.000 22.500 1687 50 Avrupa pençelik kosele 
3.500 7.525 564 37 Yerli 
2.000 4.300 322 50 Yerli ve Avrupa taban astarlıfı köıe1e 

15.SOO kilo Avrupa ve yerli olmak iızere p:nçelik kosele alınacııktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 4-5-940 cumartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul Lv. ıımırl iği satm 
alına. komisyonunda yapılacaktır. lıteklilerin teminatlariyle belli aaatıe komiıyonı 
celmeleri. (1993) 12008 
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Anha insaatı 
J 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1. - Çerikli istasyonunda yapılacak anbar, idare bina

siyle buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 69426.12 altmış 
dokuz bin dört yüz yirmi altı lira on iki kuruştur. 

2. - Eksiltme evrakı 4 lira mukabilinde Ofis Umum Mü
dürlüğünden alınabilir. 

.J. - Eksiltme 7-5-940 tarihinde saat 15 de Ankara'da 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarmı havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes
lim edilecektir. 

4. - Muvakkat teminat miktarı 4.721.30 dört bin yedi 
yüz yirmi bir lira otuz kuruştur. 

5. - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gire
bilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten 
alacakları ehlivet vesikasını koyacaklardır. (1967) 11969 

~ 

Muhtelif ahıap malzeme ahnacak 
Türk Hava Kurumu Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 

Cinsi Miktarı Muham- İhale 
men Bed. M. Teminat Tarihi Günü Saati 

Beyaz ve çıralı çam 93 M1 4.350,- 326,25 9.5.940 Perşembe 14 
Dış budak, karaağaç, 
ıhlamur, meşe, kesta-
ne ve ceviz 16 M 9 1.100,- 82,50 9.5.940 

" 
15 

Y«;rli kızıl ve kara-
ağaç kontrplak 900 adet 2.000,- 150,00 9.S.940 ,, 16 

Cinsi ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlariyle 
ihale tarihleri ve saatleri yukarıda yazılı ahşap malzeme, ayrı ayn eksilt
meye konulmuştur. Şartnameleri parasız olarak verilir. Taliplerin belli 
gün ve saatte muvakkat teminat ve luzumlu vesikalariyle birlikte Türk 
Hava Kurumu Genel Merkez binasında müteşekkil satın alma komisyonu-
na müracaatları. 1588 

Hangar yaptlrılacak 
Devlet Ziraat iılefmeleri kurumu U. müdürlüğünden : 

Ankara Orman Çiftliği dahilinde Kurumumuz tarafından irae 
edilecek mahalde keşif bedeli, 

T. L. 72.106.- ( Yetmiş iki yüz altı 94100 ) lira 
dan ibaret bulunan ilç hangar inşa ettirilecektir. Bu baptaki şartna
me ile projeler Dahiliye Vekaleti karşısında kain Kurumumuz Mu
hasebesinde bulunmaktadır. 

Bu bapta yapılacak tekliflerin keşif bedelinin % 7,5 ğu nisbetin
deki muvakkat teminat ile birlikte nihayet 7. Mayıs. 1940. tarihine 
kadar Kurumumuz Umum Müdürlüğüne gönderilmesi ilan olunur. 

Umum Müdürlük en muvafık bulduğu teklifi tercih ve kabul et-
mekte serbesttir. 1711 

~======~===============================~ 

Muhtelif av malzemesi ahnacak 
İnhiıarlar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen % 7~ Eksiltmenin Saati 
Cinai Miktarı bedeli teminatı eekll 

Lira Kr Lira Kr 
8 No. elektrik kapsulü. l.000.000 A. Sif 68.000.- 5.100.- Kapalı z. 14 
Santral fıı;eği 10.000 " Pazarlık 15 
15 mim flober fit:gi 25.000 .. ., 15.30 
9 mim cift &arjlı flober fişefi 25 O O •• ., 15.45 
Ad: tapa 6.000 " ". " 16 
Nısan fışegı 22 mim 1.500.000 .. 16.30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarlan yazılı av malzemesi hi
ralannda gosterilen usullerle aatın alma caktır. 
il - 8 numara kap ülün muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme şekil ve 

ıaııtlerı hızalarında gosterilmistır. 

III - Eksiltme 15 V 940 çarşamba gfinG Kabataşda levazım ve mubayaat şubesin
dekı alım komısyyonunda yapılacaktır. 

IV - Elektrık kapsulü şartnamesı levazım şubesi veznesinden ve İzmir Ankara 
ba$mudurluklerınd n 340 kuruş mukabilinde alınabılecegi gıbı dıger 1Portnameler pa
rasız, alınabılır. 

V - Kapalı zarf munakasma gireceklerin mühurlü teklif mektuplarını kanuni ve
aa kle ""- 7.5 güvenme parası makbuzu v:ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfların ıhale gunu eksiltme ııaatınden bir saat eveline kadar mezkiir komiı· 
yon baskanlıgına makbuz mukabilind: vermeleri ve diger işler eıireceklerin de C'c 

7,5 ıuvenme paralariyle birlıkte mezkGr komısyona muracaatlan ilan olunur. 
(320311864) 11882 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ·~ -- = § Müzayede ile Çelik ve Pik satışı ~ - -- -E Dört ton kadar tahmin edilen iyi cinsten çelik ve pik : 
E hurdası satılıktır. Görmek istiyenler 9 mayıs PERŞEMBE : 
E günü saat ona kadar ULUS müessesesi arkasındaki hurda- : 
E lıkta malı görebilirler. Müzayede 9 mayıs PERŞEMBE gÜ· : 
:E nü saat onda yapılacaktır. Talip olanların pey sürmek için, E 
:E o gün saat ona kadar ULUS müessesesine elli lira pey ya- -
: tırmalan lazımdır. : 
":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
.::!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -
~ Ereğli havzası kömürleri sahş birliğinden : § = 3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 numaralı kararname- _ = -= nin 3 sayılı kararına göre teşekkiıl eden _ 
5 ·· Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, = = Merkezi ZONGULDAKTADİR :: -5 Birlikten Komür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 ta- = 
5 rihine kadar İstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numarada = 
5 ve 15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zongul. =: = dakta SATIŞ BİRL1ô1 MERKEZİNE müracaat eylemeleri la - = -= zımdır. -= KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ : -

------= 1- Kömür alıcılarının Kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. =: -= 2- Kômürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. -- -= Telgraf adresi : ZONGULDAK - SA TIKÖMÜR - = - -= Telefon . 145 ZONBULDAK 6123 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

uı;us 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AKTI F 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 71.721,378 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın safi kilogram 6.124,6'1 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dovizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye kar$ılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticart senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
)Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (karşılı ı esham ve tahvilat (İti
)barf kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa \7adeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat uzerine 

Hissedarlar 

Muhtelif 

Lira 

100.881.855,16 
17.510.894,-

1.889 265,02 

370.324,01 

8.614.798,21 
36.466,79 

28.499 005,84 

158. 7 48.1563,-

18 879.576,-

242.234.425.96 

47 887.544,36 

8.395.970,86 

9.269.000,-
47 188,65 

7.848 773.40 

Yekiin 

Lira 

120.282.014,18 

370.324,01 

37.150.270,84 

139.868 987,-

242.234 425,96 

56 283.515,22 

17 164 962,05 

4500000,-

22.148 049,36 

640 002 u4R 62 

. 2-1 
Bankasının 27,4.940 vazi 

PASI F 
Sermaye 

ihtiyat akçesi: 
Adt ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiy 
Kanunun 6-8 inci maddelerır teV> 
fikan hazine tarafından vaki tliyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye akiyesi 
Karşılığı tamamen altın olar: ilive. 
ten tedavule vazedilen 
Reeskont mukabıli ilavetenedavıile 
vazedilen 

Mevduat:: 
Türk Lirası 
Altın : Safi klg. 

Döviz Taahhüdatı: 

55 541,930 

Altma tahvili kabil dövizi 
Diğer dövizler ve alacak~liring 
bakıyeleri 

Muhtelif 

Lira 

6188 666,15 
6000000,-

158 748 3,-

18 879.576,-

139 868 987,-

17000000,-

160.000 000,-

63 375 714,65 
78 124 167,90 

3 034,61 

36.902 818,17 

Yekiln 

15 

12. 

316 

141.4 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lsktto haddi o/o 4 Altın üzerineavans 
--------~~------~--------------------------

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
~ Ereğli kömürleri işletmesi kömür ~ 
~ satış şubesinden : -----E Ereğli Kömiırleri İsletmesi Kömür Sat1ş Şubesinin bilumum mev- : 
: cudat, teahhüdat ve matllıbatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3870 nu- : 
_ maralı kanuna müsteniden 2 12891 numaralı kararnamenin 3 sayılı : 
: kararı hükmüne göre teşkil edilen : - -: ". E~eğli 1!avzası Kömürleri Satış Birliği ., ne : 
: devredılmış oldugundan alakadarların her tfirlü işleri için 15 Ma- : 
: yıs 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA buluna- : - cak olan adı geçen Satış Birliğine müracaat etmeleri. 6124 -- -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

~ 11ıı111111111111111111111111111111 ı ı ı ı L. --- Kiralık -
--

= -- Kurtlnl mcvltilnde içinde 4 odalı cvl : 
: 1 mUtcnc-v"I meyva ağnçl n ve su- -
: bulun n bağ kirnlıklır Gorm k : 
: ti nlerin Kur ini l)ekçtslne flvat : 
: rfn de Ç E. Kurumu rnuh . eb ıne : 
- r caaUnrı. 1714 : 

';ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayi Ankara belediyesinden almııı ol-
duğum 249 numaralı araba plakamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan e kıe1nln hUk
mU olm (lığı llM olunur. Harbiye mekte
binde elektrikçi Muhittin Batur. 1721 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -- Resmi daire ve müesseselere ---elveri§Iİ ------ Kirahk büyük apartman 
------ -- -

: Adliye Sarayı karşısında 40 : 
: odalı kaloriferli Sakarya apartı-

Daireye elveriıli 

Kirallk bina 
Çankaya caddesi, Rus sefareti kafşı m

da (E.1.E.) ıdareainin oturduğu (44) odah 1 
ve kaloriferlı bina toptan kiraya verı l e -
cektir. Tel: (2253) e muracaat. 1687 

fi-==== 

.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -- DAKTİLO KURSU ----E 70 tNCt DE\ESİNİ DE% 50 TENZİLATLA AÇTI 

: Haziran teşkilatı mahsus olan bu fevkalS.de kur, genlı 
: programı ihtiva ctittedir. Kayıtlara şimdiden başlanılmııtır. 
: ayda dip1oma veri Tahsıl aranmaksızın herkes alınır. 
- Belediye sıra~Hanef Apartıman No: 4. Telefon : 3714 
., 1 111111111111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111111 

CİLDİNE 

ER 

: manı 1 Haziran 1940 tarihinden : 
E itibaren toptan kiralıktır. Kapıcı : 
E Ahmct'e müracaat. Tel : 5589. : 

Kapalı 7drf usulile eksiltme 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~·111111 K i R E ç 1111111~ 
= ltiiııhyı n.miyle muııf, pi7111da eıi :rolı· : 
:ııır. En :rııluelı randıman nrdiiini, liç 1111dir : 
:her inıaat yapan anluıııtır. Ankara acaaıuı : 
:'fuıerin Orık Telefon 2078 1175 : 

';ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

birinci GÖZ H~~talıkları 
sınıf mutehassısı 

lstanbul Haydarpaıa hastanesi sabık 
gôz mütehassısı ve Gülbane basta. 
nesi sabık goz ba, muavini Muı\ye
ne: sabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi
ye sırası Talas Ap kat: 1 Tel: 3592 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6732 

imtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 1 
Yazı İşleri Mildürü 

Mümtaz Faik FENiK 1 
Mllessese Müdürü: Naşit ULl 1 

ULUS Baaımevj ANKAR:_'.~ 

~============== 

Liseler Alım, Satım, Komisyon• Rtııliğinden : 
Miktarı 

Kilo 
Clııai 

Pirinç 

Ekmek 
Sabun 
Zeytinyağı 
Sadeyağı 
Tozşeker 
Kesme şeker 
Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
SıJ;ır eti 
BC'yaz peynir 
Kaşar peyniri 

Beher T.d. 
K. S. 
85 

J 

-> 
&5 
36 
40 
58 
55 
45 
35 
45 
75 

l50 

61500 

620000 
14550) 
177li0) 
61000 
86:100) 
23000) 
80500) 
70000) 
29500) 
23850) 
22700) 
11850) 

38 k 1 b 
• um tutarı 38699 lira 60 kuruıı) 

Ek lltmenln 
yapılaca ı 

gün ve Saat 
21 5.1940 Sah G S. 

10 30 da 
10 45 de 

., 11.10 da) 
,. .. 1110 da) 

.. ıı 25 de 
,, 14 25 de) " 

" .. .. .. .. 
" 

" 14 25 dl') 
,, 14 40 da) 
,. 14 40 da) 
,, l4 40 da) 
.. l 1.40 da) 
,, 15 de) 
,, 15 de) 

( a em )aş se v ) , 
357310 Kilo ) 21-15-1910 salı gUnU saat 1515 de 

İlk 1 
Lira 
1615 

3915 

1214 

4693 

8058 

6591 

H33 

2093 466900 Adet ) . · 

K 7~lOO DeIJbağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataş, erkek 11 elerl)le, Çamlı ca, Kandilli ve Ercnk1Sy kız liseleri 
on1ı9ıı4y1onumı kadar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı :>iyeceklerl kap lı zarf us ullyle eks itmeye kon u tur Bu b 

yas - BOI!ikarıya yazılmı tır. 
gerekli dunıpnbul Beyoğlu 1stlk1Al caddesi No. 349 da Liseler Alım satım komley onunda yapılac ktır. 
f~~f:re teminat makbuzu ve 1940 y ıh ticaret odMı ve lltıılnrlylc 2490 yılı arttırma, k ııtm kan nunun tarif• 

8 e er.yacakları teklif zarflarını vukarıda hizalarında ı::o t rllen s attcn bir at evelln kadar s U ec n ko 
re i~d~ h::lık{ buz mukablllndıı teslim c~m el eri muktazi olup po tad·ı 'lacak ~ccikme 1 r knbul edilmez T mlnat arı )a 
reıs 1 tne eri bedelleri mukabllinde almak lstıycıılerin G:ılatwınray Us sinde komis yon k tıplı ine m racaatıarı tıtuı ol ve ııar nt 

Bir aktrisin hayatım,, ibret verici 
bir surette yaşatan şaheser 

Baş Rollerde 
Claudett Colbert - Herbert Marehal 

Saat: 14 30 - 16.30 - 18.30 d& 
BEYAZ HEMŞİRE 

Alan Marshal 

HALK SINEMASI 
BU GÜN BU G F.CE 

FİRAVUNUN KIZI 
Kahkahalar Kıralı 

HAROLD LLOYD (Lul) nln 
Senelerdenberı beklenen şaheseri 

TÜRKÇg SÖZLÜ 
Seanslar saat: 14.30 - 16 30 - 18.SO 

Gece sa.at tam 21 de 

Saat 1215 de ucuz maline 
ARTİST AŞKI 

sus 
BU GÜN BU GE E 

Umumi ar u u rıne 

Cebelüttank casus 
Muvalakıyerle devam edıyor 

Baş Rol/ude 
Vlvlan Romanc - E von Strobe 

Yenı ve esas kopye 
Seanslar 

Saat: H - 16 - 18 d - Gece saat 
20 80 da 

Saat 12 de ucuz matlı:ıe 

,----------------------------------------------------------------------------~ 

Dünyan>n o p T A 
Metln1l' -LOEWE R A D Y O LA R

M İ Bir kerre dinledikten soma radyo almıya karar vermeniz M. Ye A. HANEF KARDE 
menfaatiniz icabıdır. TAKSiTLE SATIŞ yapılmaktadır. P08ta caddesi, hal karını Telefoa : S 


